
GENERALFORSAMLING 23.02.2017 
FOR NÆSTVED SENIOR MOTION 

Næstved seniormotion 2017 

 

Dagsorden: 

 

Referent: Signe Pedersen 

Indledning: Formand Bent Christensen bød velkommen. 
Bent fortalte også, at kontrol for medlemskab ved indgangen var fravalgt i år. Da man 
havde tillid til, at de tilstedeværende var gyldige medlemmer af Senior Motion. 
Orienterede om at Thomas fra Fitnesscenteret vil komme med et oplæg på ca. 10 – 15 
minutter efter punktet eventuelt.  
 

 

1. Valg af dirigent  

 

 

 
Forsamlingen valgte Chris Stentoft som dirigent, efter Bestyrelsen anbefaling. Chris 
Stentoft konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til 
Næstved Senior Motion´s vedtægter. Ingen fra salen havde indsigelse herimod. 
   

 

2. Beretning 

 
Forsamlingen tog Bestyrelsens beretning til efterretning - Kvitterede med en 
klapsalve.  
 
Bent Børsting (medlem fra salen) gav udtryk for bekymring vedrørende fremtidens 
afregning for deltagelse i Senior Motions aktiviteter.  
 

 

3. Regnskab (bilag uddelt) 

    V. Kasser Steen Joost 

 

 

 

 
Steen orienterede om de problemstillinger det havde givet i administrationssystemet 
når x antal medlemmer brugte forældet FI-kort, eller betalte kontingent flere gange. 
Foreningen havde brugt 1.100 kr. i bankgebyrer for at få indbetalingerne identificeret.  
Fremover vil medlemmer der ikke har betalt kontingent inden 1 måned efter sidste 
indbetalingsdag, blive slettet af medlemslisten. 
Steen gennemgik regnskabet fra 2016, som sluttede med et overskud på 27.756,00. 
Foreningens samlede egenkapital inkl. årets overskud er på 209.929,00 kr.  
Spørgsmål fra salen: 
Tilskud vedrørende associeringsaftale med Firma Sport blev rejst v. Bent Børsting. 
Udvidelse af Kroket tid med en måned blev rejst af Mogens Hedegaard. 
Regnskab 2016 blev godkendt af forsamlingen.  
 

 

4. Indkomne forslag 

 

 
Ingen forslag var indkommet. 
 
 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

for 2018. 

 
Bestyrelsen indstiller at: 
Kontingentet bliver uændret for 2018, altså forsat er 450 kr. – Hvilket udløste 
klapsalve fra salen. 
 

 

6. Valg: iht. vedtægternes §6 
     På valg er: 

 Formand: Bent Christensen 
 Sekretær: Signe Pedersen 
 Bestyrelsesmedlem: Karen 

Olander  
 Bestyrelsesmedlem: Bent Schultz 
 2. Suppleant: Lisbeth Hedebo 

Schomann 
 Revisor: Hans Johansen 
 Revisorsuppleant Hanne Pedersen 
  

 
 
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: 

 Formand: Bent Christensen 
 Sekretær: Signe Pedersen 
 Bestyrelsesmedlem: Karen Olander  
 Bestyrelsesmedlem: Bent Schultz 
 2. Suppleant: Lisbeth Hedebo Schomann 
 Revisor: Hans Johansen 
 Revisorsuppleant Hanne Pedersen 
 

 

7. Eventuelt. 

 

  
Inge Nielsen orienterede om stafet for livet og en opfordring om deltagelse. 
Signe Pedersen pigerne/kvinderne til at deltage i Lady Walk i Skælskør den 29/5. Det 
vil være muligt at tilmelde/betale til Tove Andreasen, Inge Nielsen og Signe Pedersen.  
Thomas fra Sport og Fitness fortalte om styrketrænings gode sider for seniorer 

 

 

Referat underskrevet og påtegnet af: Dirigent Chris Stentoft den 1. marts 2017 


