
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 21-09-2017 

 

Fredag den 1/9-2017 kl. 9.30-13.00 

i Sundhedscenteret, Præstøvej 67, Næstved 

Mødedeltagere: 

Bent Christensen (Formand), Finn Keld Hansen (Næstformand, Steen Joost (Kasserer) Signe Pedersen (Sekretær)  

Per Pilegård Hansen, Bent Schultz, Karen Olander, Henning Mejer (supplant) & supplant: Lisbeth Hedebo Schomann. 

 
Dagsorden: 
 

 
Referent:   Signe                     Mødeleder: Bent C. 

 

 
1. Referat fra 4. august 2017. 

 Godkendelse af sidste referat 
 

 
Augustreferatet blev godkendt og underskrevet. 

 
 

 
2. Bestyrelsens arbejde. 

 Aktiviteter i NSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gaveindkøb 2017  
 
 

 Årsplan (julefrokost hvor? og 
hvordan?) 

 
 
 
 

 Tilbud om gratis vaccination! 
Hvordan? hvornår? 

 
 

 Opsamling på temadagen og 
godkendelse af referatet.  
 
 

 Samarbejde DGI 
 
 

 Instruktører (frivillige – 
lønnede) 
 

 

 
Bent C. orienterer medlemmerne via NSM hjemmeside omkring Yogahold 
med Heidi. Hun er instruktør for FOF, hvor det pt er muligt at tilmelde sig. 
Lise Skovgård fra Næstved Firma Sport tilbyder 10 % rabat til NSM medlemmer, 
hvis de vil benytte / deltage i nogle af Firma Sports aktiviteter. Bent C. undersøger 
hvilke vilkår, der yderligere er for deltagelse! Orienterer medlemmerne via  
hjemmesiden. 
Bent C. aftaler med skakklubben hvor og hvornår, de kan afholde 
informationsmøde for interesserede medlemmer. Info sker via hjemmesiden. 
Herlufsholm Idrætscenter har tilbudt NSM ekstra svømmetid mandag og fredag, 
i alt 1,5 time. Bestyrelsen er positiv for en udvidelse, da det kan løse belastningen 
på svømmeholdene. Udfordringen bliver at have ”nok” livredder / folk der går 
på kant. Drøftes med instruktørerne via mail. 
 
Finn sørger for septembers gaveindkøb og aflevering.  
Bent C. tager hånd om oktober indkøb og levering. 
 
Steen undersøger mulige steder for afholdelse, samt hvilken julemenu der kan 
leveres. Fest udvalg nedsættes på oktober mødet. 
 
Arenaen bestilles til afholdelse af Nytårskur d. 18/1 i tidsrummet 12-16. Gaveide til 
instruktører blev drøftet. 
 
Lisbet følger op på aftale med Apoteket omkring tid og sted for influenza 
vaccination. Bent C.  booker rum i hallen de 2 første torsdage i oktober, i 
tidsrummet kl. 10 - 13.   
 

Positive kommentar blev udtrykt til referatet. Der vil forsat være emner fra dagen, 
der skal arbejdes videre med såvel i bestyrelsen, i instruktørgruppen som blandt 
medlemmerne.  
 
Bent C. meddeler DGI, at NSM ikke ser sig i stand til at indgå i et tættere 
samarbejde på nuværende tidspunkt, men måske senere. 
 
Bred enighed i bestyrelsen om at foreningen skal forsætte med at anvende frivillige 
instruktører frem for lønnede. Hvis der ikke kan rekrutteres frivillige instruktører, 
kan konsekvensen blive, at den aktuelle aktivitet må lukke ned.   
NSM kan tilbyde nye og ukendte instruktører afprøvning af instruktions rollen af 250 
- 300 gymnaster.  
 

 

 
3. Instruktørmødet d. 28/9 
    Planlægning af mødet, herunder 

 Tid & sted 
 

 Forplejningsdelen 
 

 Dagsordens punkter 
 

 
 
Mødet afholdes i NIF´s lokaler.  
Husk! at placere borde, så mødedeltagerne kan se hinanden. 
 
Bent C. følger op på aftale om menuen. 
 
Signe og Finn udarbejder dagsorden, som Bent C. udsender til deltagerne. 
Følgende forslag fremkom til dagsordens punkter: 

 Inventarløsning/ønsker til aktiviteterne. 
 Rekruttering/afgang af instruktør 
 Funktionsbeskrivelse af instruktør og hjælperrollen. 
 Tilbageblik på forår/sommer aktiviteterne 
 Udkik til efterår/vinter sæsonen 2017-2018 
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 Medlemskontrol – involvering 
 Forening i tal herunder medlemstal og økonomien 
 Orientering om Veluxmidler og afslutning 
 Visioner for NSM 
 Fokus på mænd og motion v. Finn og Lisbeth. 
 Opsamling på sidste møde. 

 

 
4. Økonomi. 

 Aktuel status på foreningens 
økonomi v. Steen  

 

 
 
Steen omdelte bilag, der pr. 31.08.2017 viser den aktuelle økonomiske saldo, som 
er 385.680,27. 

  

  
5. Medlemmer. 

 Medlemsregistrering (ind- og 
udmeldelse) 

 
 
 
 
 

 Medlemskontrol, hvordan? Og 
hvornår? 

 
 
 
 

 Størrelse af medlemmers 
kontingentbetaling (herunder 
helt og halvt års kontingent. 

 

 
 
Der er 747 medlemmer som har betalt kontingent 
7 nye skal have tilsendt girokort. 
12 nye medlemmer har fået tilsendt girokort, hvor betalingsdeadline ikke er 
overskredet. 
44 har hvilende medlemskab i kraft af deres hverv som instruktør, 
bestyrelsesarbejde eller som æresmedlem. 
 
Instruktører inden for de forskellige aktiviteter inddrages i arbejdet. Instruktør 
planlægger selv hvordan, hvornår og hvem der udøver kontrollen, dog er kontrollen 
udført inden udgang af november måned. 
Hvis kontrol opgaven er for stor, kan instruktører bede om hjælp for løsning. 
Bestyrelsen tager kontrollen ved gymnastikken. 
 
Medlemmer der indmeldes betaler 100 kr. i gebyr. Årskontingent udgør 450 kr. 
Medlemmer der indmeldes 1/7 eller senere betaler halvt kontingent på 225 kr. 
 

 

 
6. Meddelelser fra formanden. 
 

 
Bent C + Karen + Finn orienterede om mødet med Svendborg Senior Idræt. 

 

 
7. Post siden sidst.  

 
DAI afholder kongres 13 okt. i Odense. 
Nyhedsbrev NIU 
Folder fra Svendborg Senior idræt. 
Takkekort fra Kirsten Vahlkvist 
Nyheder om kultur og fritid i Næstved kommune 
 

 

 
8. Eventuelt. 
 

 
Takkehilsen fra Finn og Lulle for blomster 
Vedtægter – de ældste blev efterlyst. 
Husk at hjælpe hinanden med at læse korrektur på skrivearbejde. 
Flere øjne ser mere end to. - Smil 
 

 
 

 
9. Næste møde. 
 

 
Punkter til mødet den 6/10 
Foreningens vedtægter v. Henning & Signe 
Årsplan (jul og festudvalg) 

 

 
 

 

Referat godkendt og underskrevet 6/10-2017 af: 


