
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 13-06-2017 

 

Fredag den 7/4-2017 kl. 9.30-13.00  

i Næstved Bowlingcenter, Erantisvej 38, Næstved 

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 3. marts 2017. 
 Godkendelse af sidste referat 

 

 
 
 De tilstedeværende godkendte og underskrev referat fra 3.marts. 

 
 

 
2. Økonomi. 

 Aktuel status foreningens økonomi v. Steen  
 Fremtidens bankforbindelse (Steen / Finn) 
 Kontingenter (regnskab/foreningsadministrator) 

 

 
Steen orienterede jf. omdelt bilag om senior motions tilgodehavende 
i banken, som er 379.849,28 pr 3. april.  
Forventet lejeudgift i marts til hal og arena er ca. 10.000 kr. 
Bent C. og Steen vil nærstudere udgifterne til bowling. 
Fordele ved ændring af bankforbindelse:  

 Ingen drift udgifter. 
 Fast samarbejdsrelation med en og samme person. 

Oprettelse og overførsel skal ske når regnskabs perioden er lav / i 
rolig periode. Steen sørger for ændring/oprettelse af konto og 
overførelse af penge hen over sommeren. 
 

 
 
 
 
 

 
3. Medlemmer. 

 Medlemsregistrering (ind- og udmeldelse) 
 Opkrævning 2017 (medlemskontrol) 

 

 
De første 3 måneder af året, er foreningen blevet 100 medlemmer 
færre. 
Foranstaltninger for medlemskontrol blev drøftet og genoptages igen 
senere. 
 

 
 
 
 

 

4. Bestyrelsens arbejde. 
 Mødelokale (Sundhedscenteret) 

 
 

 Forårspakken 2017 fra Næstved Kommune 
(tilskudsregler og frister) 

 
 

 Instruktørmøde 16. marts 2017 (evaluering) 
 

 
 

 Trefløjet folder 2017/2018  
 
 

 Årsplan 2017 (opdateret) 
 

 Aktiviteter (start- sluttidspunkt efterår & vinter, 
forår & sommer) 

 
 Sommerfesten (tovholder - sted) 

 
 
 
 

 Gaveindkøb 2017  
 

 Temadag (fastsættelse af dato) 
 

 Forretningsorden  
 

 
 

Sundhedscentret er under en kraftig renovering. Derfor kan 
mødelokale ikke anvendes et stykke tid ud i fremtiden. 
 
Bent har bestilt svømmehal, arena, hal 1, hal 2, tidligere cafeteria 
og udendørs rum til de kommende aktiviteter. 
Bent C. undersøger evt. samarbejdsaftale med fitnesscenteret. 
 
Møderne er gode – livlige drøftelser – kreative ideer fremkommer – 
gode tilbagemeldinger fra engagerede mødedeltager. 
Overvejelser der skal med til næste møde: bedre opsætning af 
borde for at skabe kontakt til deltagere.  
 
Lisbeth, Karen og Bent C. blev ansvarlig for udformning af 
seniormotions folder i samarbejde med Eva Klinge. 
 
Årshjul 2017 erstatter årsplan 2017.   
 
Bent C. Justerer Bowling perioden og tidsrummet for skånemotion.  
 
 
Tove Andreasen er tovholder for sommerfesten og den afholdes i år 
bag svømmehallen. Bent C. sørger for opslag på hjemmesiden. 
Kort drøftelse af forskelle/ligheder på opgaver for hjælper og 
instruktør.  
 
Henning/Bent C. er fælles om første opgave. Karen sørger for 
indkøb af gave nr. 2 
 
Forslag fremkom: Første halvdel af november måned. Genoptages 
på næste møde. 
 
 
Forretningsorden udsættes til næste møde. 

 

 
 

  
 

 



Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
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5. Kursus (Velux-midler) 

 Status / Nyt (Finn) 
 

 
På næste møde gøres status/evalueres de initiativer, der har været i 
forbindelse med Velux midlerne. Finn sørger for bilag til næste 
dagsorden. 
Ingvar har fået god tilbagemelding på bevægelseskurset. 
Der er forsat ledige pladser på Mindfulness kurset. Finn laver nyt 

opråb omkring kurset, da der er opstået tvivl om 
tilmeldingsformen/måden og da alle instruktører ikke var til stede på 
mødet.  
 

 
6. Meddelelser fra formanden. 

 
Bent C. deltog i NIU`s Repræsentantskabsmøde d. 29/3. Næstved 
kommune arbejder på at ændre tildeling af medlems tilskud. 
Foreninger kan forsat søge fra Forsøg og udviklings puljen, da der 
forsat er midler til rådighed. 
 

 

 
7. Post siden sidst.  

 
Modtaget Foreningsblade fra: Udspil – Idrætsliv og DEKI 2017. 

 

 
8. Eventuelt.   
 

 
Lisbet bruger 500kr. mere, til renovering af gade bukken. 
Finn meldt afbud til juni og september mødet. 
Ben C. holder ferie i perioden 6/9- 21/9. Derfor er instruktør mødet 
den 28/9. 
Per indkøber headset hvis nødvendigt. 
Tak til Fotografen Jess, som fik taget nogle gode billeder af 
bestyrelsen. 
 

 
 

 

9. Næste møde. 
 

 
Mødedato den 5/5-2017 
Punkter til dagsorden: 
Evaluering af Yoga og fremtidsperspektiv. 

Rabatordning/Sponsorater v. Finn 
Tilbagemelding til Velux fonden. 
Temamøde: dato for afholdelse? 
Forretningsorden for senior motion. 
 

 
 

 

 

Referat godkendt og underskrevet 5/5-2017 af: 


