
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 12-10-2017 

 

Fredag den 6/10-2017 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 (suppleant) & suppleant: Lisbeth Hedebo Schomann. 
 

Dagsorden: Referent:   Signe                     Mødeleder: Bent C.  

 

1. Referat fra 1. september 2017. 

 Godkendelse af sidste referat 

 

 

September referatet blev godkendt og underskrevet af de 

tilstedeværende. 

 
 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 Aktiviteter i NSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gaveindkøb 2017 

 

 

 Årsplan (jul / festudvalg / hvor / 

hvordan) 

 

 

 

 

 Foreningens vedtægter  

 

 

 Generalforsamling 2018 

 

 

Senior Motion har fået tilbudt 1,5 time ekstra svømmetid i 

Svømmehallen. Bestyrelsen er enige om at takke nej til 

tilbuddet, da der pt ikke er resurser tilstede i blandt 

instruktørerne. Bent C. formidler beslutningen til 

Herlufsholm.  

Bent C. været indkaldt til møde sammen med Ældrresagen 

omkring ny lejemål/betaling for bowling. Prisen bliver 

billigere end tidligere. Steen vil informere spillerne via 

indkaldt møde omkring de nye takster. 

Lisbeth orienterede om at 35-45 medlemmer tog mod 

influenza vaccination på første dagen. Tirsdag d.10/10 vil 

apoteket igen tilbyde vaccination i hallen, samt torsdag den 

12/10.   

Finn fortæller at bordtennis holdet er blevet inviteret til 

Holmegård hallen.  

 

Finn sørger for indkøb og levering af gave til mandag d. 

9/10. 

 

Lisbeth, Karen og Bent C. er nedsat som juleudvalg. Lokale 

er booket, det bliver Flammen i Jernbanegade. Den kan 

rumme 325 personer.  

Årshjulet er blevet revideret samt sæson aktivitetsplan. Der 

er også udarbejdet en ugeoversigt over aktiviteterne. 

 

Vedtægterne blev drøftet og gennemgået. Henning 

indarbejder udspillet i et nyt dokument til videre behandling. 

 

Dato ændring blev drøftet. Bent C undersøger yderligere. 

 

 

 
3. Instruktørmødet d. 28/9 
    Evaluering af instruktørmødet 

 

 

Godt møde. Ros til referatet. Super at der er flere 

bestyrelsesmedlemmer som har opgaver under mødet. God 

til at supplere og støtte hinanden undervejs i forløbet. 

Ved opsætning af U formet bord, giver det deltagerne 

mulighed for øjenkontakt med hinanden. 

Sidde samlet som bestyrelse, giver mulighed for at snakke 

sammen. 

Sidde bland instruktørerne giver mulighed for snakke/få 

viden fra dem, man måske ikke møder i det daglige.  

Overvejelser til næste møde: 

 Inddele instruktørerne efter fælles interesse for 

aktivet. 

 Afsætte tid til egen refleksion / planlægning. 

 



Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 12-10-2017 

Mødet giver bestyrelsen emner /temaer der kan arbejdes 

videre med. 
 

4. Økonomi. 

 Aktuel status på foreningens 

økonomi v. Steen  
 

 

 

Steen omdelt bilag over bevægelser på kontoen pr. 29/9. 

Saldoen viser 368.027,29kr. 

  

 

5. Medlemmer. 

 Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse) 

 Medlemskontrol, hvordan? Og 

hvornår? 

 Medlemskort? 
 

 

 

Bent S. orienterede om at der er indmeldt 820 medlemmer. 

Der er udsendt girokort til 21 medlemmer. 

Plan for kontrol tages med på næste møde. 

 

Debatten om medlemskort er udsat til senere. 

 

 

6. Meddelelser fra formanden. 
 

 

Bent C. orienterer om at Gurli Skotte stopper som 

instruktør/hjælper på cykelholdet. 

DGI inviterer 60+ til bordtennis stævne d. 4/11 på Møn. 

Arena indbyder til møde i efteråret. 

Gaveide til instruktørerne blev drøftet. 

Livredderprøve blev bestået lørdag d. 29/9 af Kirsten og 

Bent C. 

 

 

7. Post siden sidst.  
 

DAI indkalder til kongres d. 11/11 i Odense. 

11/10 afholder Næstved kommune og DGI temamøde. 

Reklamepost med diverse gaveideer modtaget. 

Foreningsblad: Idrætsliv. 
Reklame for udflugtsmål. 
 

 

 

8. Eventuelt.   

 

 

Henning Orienterede omkring instruktørs fravær. Opgaverne 

er for en periode fordelt mellem øvrige. 

Karen ønskede den ophængte Førstehjælp seddel opdateret. 

(Signe justerer opslaget) 

 

 
 

 

9. Næste møde. 

 

 

Punkter til mødet den 3/11. 

Nyt fra juleudvalget. 

Emneopsamling fra instruktør mødet. 

 Instruktør/hjælper rollen – funktionsbeskrivelse 

 Tøjindkøb 

 Musik, teknik, lyd kursus 

Generalforsamling. 

 Vedtægter 

Plan for medlemskontrol. 

 

 
 

 

Referat godkendt og underskrevet 3/11-2017 af: 


