
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 10-08-2017 

 

Fredag den 4/8-2017 kl. 9.30-13.00  

i Sundhedscenteret, Præstøvej 67, Næstved 

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

 

Dagsorden: Referent:   Signe                     Mødeleder: Bent C.  
 

1. Referat fra 2. juni 2017. 
 Godkendelse af sidste referat 

 

 
Juni referatet blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende. 

 
 

 
2. Bestyrelsens arbejde. 

 Bestyrelsesmøder (hvor) 
 
 
 

 Folder 2017/2018   
 
 
 
 

 Aktiviteter (start- sluttidspunkt) 
 
 

 Evt. nye aktiviteter (tennis, Sumba, yoga osv.) 
 

 DGI Storstrømmen (evt. samarbejde) 
 

 Sommerfesten (evaluering) 
 

 
 
 
 

 Gaveindkøb 2017  
 
 

 Temamøde 24/8 (dagsorden og hvor) 
 
 
 
 
 
 

 Funktionsbeskrivelser (Signe)  
 
 

 Forretningsorden 

 

 
  
Sundhedscenteret bliver igen omdrejningspunktet for afholdelse af 
bestyrelsens møder. Dog skal vi selv stå for forplejningsdelen i 
august måned. 
 
Folderen har fået et flot look, der er god sammenhæng af farver på 
forsiden. Uddeling af Folderen blev aftalt imellem deltagerne. Bent 
melder via mail, når han har hentet den reviderede udgave hos 
trykkeren. 
 
Bestyrelsen fastholder de nuværende start og slut tidspunkter for 
aktiviteterne. 
 
Punktet behandles på bestyrelsens temadag d. 24. aug. 
 
Bent afventer, tilbagemelding for sit, udspil fra DGI 
 
Stor tak til Tove og styreholdet for planlægning af sommerfesten. 
Gode adgangsforhold til toiletter. God plads for afholdelse af 
arrangementet. Det så ud som om medlemmerne hyggede sig med 
den ” sjove” motion. Bent Børsting blev hyldet af styregruppen v. 
Tove for sin store indsats, som arrangør af sommerfesten årene 
bagud.   
 
Bent S. overbringer gavekurven, indkøbt af Karen, den 6/8 til 
Kirsten Vahlkvist. 
 
Visioner for Seniormotion (hvad vil vi? hvilken vej skal vi?) 
Funktionsbeskrivelser (instruktør og hjælper rollen) 
Betalende og ikke betalende aktiviteter?? 
Frivillig kontra betalt instruktør?? 
Årsplan. (julefrokost) 

Sundhedscenteret lægger hus til mødet. 
Steen melder afbud, da han skal på arbejde. 
 
Punktet udsættes til temamødet d. 24/8 
 
Den tilrettede forretningsorden blev underskrevet af de 
tilstedeværende. 

 

 
3. Kursus (Velux-midler) 

 Afslutningsrapport (Finn) 
 

  
Bent C. orienterede om, at Finn havde fremsendt afslutnings 
rapport og regnskabsoversigt til Velux fonden.  

 

 
4. Økonomi. 

 Aktuel status foreningens økonomi v. Steen  
 
 
 
 

 Ansøgning om tilskud til kursus  
 

 
 
Steen omdelte bilag over kontobevægelser 31.07.17. Indestående 
den aktuelle dag: 389,869,45.  
Den 27.07.17 blev der overført 59.788.95 fra VELUX FONDEN. YES 
- TAK for det. 
 
Bestyrelsen har behandlet ansøgningen om tilskud. Bent melder 
tilbage om beløbsstørrelse og vilkår for modtagelse.  

  



Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 10-08-2017 

 Fremtidens bankforbindelse (Steen / Finn) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Kontingenter  
 
 
 
 

 Annoncering (hvor / hvordan) 

 

Overvejelser der vil indgå ved oprettelse af ny bank/konto: 
 Følge afslutning af regnskabsåret. 
 Oprette konto if. med betaling af medlemskontingent. 
 To kontoer på samme tid i en periode. 
 Oprette og afvikle dankort 

Ved overflytning vil der være en besparelse på gebyrer på 800 kr. 

pr. år. 
Få en bank der er foreningsvenlig. 
 
Medlemmer der indmeldes 1/7 eller senere betaler halvt kontingent 
+ gebyr på 100 kr. 
Bent C, Bent S og Steen arbejder på, at finde 
uoverensstemmelserne/differencen i regnskab kontra 
administrationssystemet. 
 
Der annonceres 3 gange om året i dagspressen (Næstved Bladet & 
Ugebladet Næstved) om forårs aktiviteter, efterårs aktiviteter og 
ved afholdelse af generalforsamling. 
Derudover informeres via opslagstavle i svømmehal og Næstved 
Hallen. 
A bukken opsættes i hallen. 
Via Hjemmesiden. 
Fremover anvendes samme måde at annoncere på. 
 

 
5. Medlemmer. 

 Medlemsregistrering (ind- og udmeldelse) 
 
 

 Opkrævning 2017 (Medlemskontrol) 
 

 
I alt er der indmeldt 773 i Senior Motion, Heraf er de 729 betalende 
medlemmer og 44 betaler ikke kontingent på grund af deres 
funktion/ansvarsområde som instruktør/bestyrelsesarbejde.   
 
Metode for medlemskontrol genoptages på september mødet 
 

 

 
6. Meddelelser fra formanden. 
 

 
Takkekort fra Signe Lund for modtagelse af gave fra foreningen. 
Kurv til Kaj perch-Nielsen overbragt ved 80 års dagen. 
Bowling aflyst da bygningen er under renovering af ny ejer. Bent C. 
forventer at blive indkaldt til møde af ny ejer omkring vilkår for 
fremtidens samarbejde.  
 

 

 
7. Post siden sidst.  

 
Modtaget reklame for kuglepenne, samt hæfterne Idrætsliv og 
Udspil. 

 

 
8. Eventuelt.   
 

 
Karen orienterer: 
Opslag på Hjemmesiden over efterårets gymnastik instruktør. 
Bent S. fortæller: 
Krokethuset har fået nyt tag og nedløbsrør. Maling indkøbes og 
arbejdshold samles for udførelse af opgave. 
 

 
 

 
9. Næste møde. 
 

 
Mødedato den 1/9-2017 
Planlægning af instruktørmødet. 
Medlemskontrol, hvordan og hvornår? 
 

 
 

 

Referat godkendt og underskrevet 1/9-2017 af: 


