
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 2016 

Fredag den 13/5-2016 kl. 9.30-13.00  

i Sundhedscenteret, lokale C på Præstøvej 67 

Mødedeltagere: 
Bent Christensen (Formand), Finn Keld Hansen (Næstformand) Steen Joost (Kasserer) Signe Pedersen (Sekretær) Per Pilegård 
Hansen, Bent Schultz, Karen Olander, & suppleanterne: Henning Mejer og Lisbeth Hedebo Schomann. 
 

Dagsorden: Referent:   Signe                      Mødeleder: Bent C.  
 

1. Referat fra 1. april 2016. 
� Godkendelse af sidste referat 

 

 
 
 Referat fra 1. april blev godkendt og underskrevet af deltagerne. 

 
 

 
2. Økonomi. 

� Aktuel status foreningens økonomi v. Steen  
� Refusion indkøb printer til kasserer 

 
Steen omdelte bilag for kontobevægelser pr. 11.05 -2016. Saldoen 
er 324.695,40 kr. 
Steen indkøbt anden printer på foreningens konto, da den anden var 
holdt op med at virke. 
Bent C. orienterede om. 

• modtaget brev fra Næstved kommune vedr. for sent betalt 
faktura fra 2013, (rentetilskrivning) Steen undersøger 
rigtigheden heraf. 

• medlemstilskud 2015 jvf. associeringsaftalen kommer til 
udbetaling ultimo 2016. 
 

 
 
 
 
 

 
3. Medlemmer. 

• Medlemsregistrering (ind- og udmeldelse) 
• Kontingenter  
• Medlemmer ej betalt kontingent (slettet) 

 

 
 
Pt. er der indmeldt 787 medlemmer i foreningen. Heraf har 744  
betalt kontingent. Der er 43 kontingent frie medlemmer 
(instruktører, bestyrelse & æresmedlemmer). Otte er i restance for 
betaling. De medlemmer der ikke har modtaget girokort vil få et 
manuelt girokort tilsendt.  
Nye medlemmer der indmeldes før 1/7 skal betale et års kontingent 
og de der indmeldes senere end 1/7 betaler det halve. 
I starten af efterårssæsonen iværksættes tjek/kontrol blandt 
medlemmerne for medlemskab. 

 
 
 
 

 
4. Bestyrelsens arbejde. 

• Beredskabsplan (se vedhæftede oplæg) 
 
 
 

• Folder for kommende efterår - vintersæson 
 
 
 
 
 

• Henvendelse fra ryg - centeret om foredrag 
•  
• Egenbetaling bowling sæson 2016/2017 

 
 
 
 
 
 

• Lokaler kommende sæson 
• Udendørsarealer sommersæson 

 
 
 

• Aktiviteter (ønsker om nye aktiviteter) 
 

• Årsplaner 
 
 

• Foreningens vedtægter (evt. justering mv.) 
 
 

• Kørselsgodtgørelse (hvordan, takst mv.)  
 
 

 
 
Signe justerer beredskabsplanen, ud fra de bemærkninger der 
fremkom. Der afholdes 1. hjælps kursus hvert andet år for 
instruktørerne. Punktet genoptages på instruktørmødet i september. 
  
Bent C. noterede de forskellige ændrings forslag, der var til 
folderen. Billedforslag fremsendes via mail/net til Bent C. eller 
medbringes til næste møde. Folderen forventes redigeret, går i 
trykken og klar til uddeling midt i august måned. 
Der udarbejdes nye billeder via fotograf til folderen 2017 - 2018. 
 
Punktet genoptages på næste møde. 
 
Baneudgiften for bowling stiger fra september. De sidste 5 år har 
foreningen givet 10 kr. pr. banetime. Steen redegjorde for 
beregning af udgiften til bowling. Heri var også et forslag om at 
foreningen forhøjer tilskuddet pr. banetime med 5 kr. Egenbetaling 
vil blive forhøjet ved sæson start. Steen kontakter Signe Lund for 
redegørelse af beregning og om bestyrelsens beslutning. 
 
Bent C. har bestilt ude og inde faciliteter for såvel nuværende 
forårs- og sommersæson, som kommende sæson. Søgt og fået hal 1 
& 2. Arenaen er ikke booket, idet der kan forventes væsentlige flere 
afbud og højere lejeudgift end hal 1 & 2.  
 
Pt. er det ikke aktuelt at igangsætte nye aktiviteter. 
 
Årsplaner omdelt. Steen vil fremover være kontaktperson for 
Bowling. 
 
Vedtægts ændring vil indgå på en temadag for bestyrelsen i 
efteråret. 
 
Bent C. uddelte bilag omkring betaling for kørsel. Bilaget vil indgå i 
bestyrelsens videre drøftelser. 
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• Henvendelse fra DGI om samarbejde (Bent C)  
 

• Sport & Fitness – Tilbud om foredrag  
 

Bent C. aftaler tid og sted for møde med DGI v. Kevin Arretoft. 
 
Genoptages på næste møde. 

 
5. Kursus (Velux-midler) 

� Status (Finn) 
 

� Erfaringer fra 14/4 (gæsteinstruktør/foredrag) 
 

  
 
Næste møde i arbejdsgruppen er berammet til den 30/5. 
 
Følgende overvejelser/bemærkninger fremkom under 
erfaringsopsamlingen: 

• Super god instruktion og forløb med instruktøren Stina. 
• Kunne være spændende af få flere forløb med Stina. 
• Super flot fremmøde af medlemmer, - ca. 300 deltog. 
• Fremmødet, kan være et tegn på, at der er et behov/ønske 

om foredrag omkring sundhed??  
• Spændende at høre om hjernens udvikling. 

Lydforhold i foredragsrummet skal undersøges inden rummet 
anvendes. Der skal anvendes mikrofon, der er fastmonteret tæt ved 
munden, hvilket vil give tilskuerne bedre lyd opfattelse.  
 

 

 
6. Meddelelser fra formanden. 

 
Bent C. uddelte redigeret bestyrelses-  og instruktørliste. 
Oversigt over senior motions bestyrelsesmedlemmer gennem årene 
2005 - 2016 blev omdelt.  
  
 

 

 
7. Post siden sidst.  

 
Modtaget diverse reklame kuglepenne. 
Medlemsblade fra: DEKI 6 Idrætsliv. 
Lady walk reklame. 
 

 

 
8. Eventuelt.   
 

 
 Finn ansvarlig for indkøb af fødselsdags gave. 
 

 
 

 
9. Næste møde. 

 
Mødedato den 3/6-2016 
 
Dagsordens punkter: 
Folder for kommende efterår - vintersæson 
Henvendelse fra ryg - centeret om foredrag 
Aktiviteter (ønsker om nye aktiviteter) 
Temamøde: Foreningens vedtægter (evt. justering mv.) 
Kørselsgodtgørelse (bilag uddelt på sidste møde)  
Sport & Fitness – Tilbud om foredrag  
Hjemmeside (aktiv! - hvordan?) 
Instruktørmøde (planlægning af 15/9 mødet) 
Julefrokost 2016 (Hvor & Hvem) 
 
  

 
 

 

Referat godkendt og underskrevet 3/6-2016 af: 


