
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 11-11-2017 

Fredag den 3/11-2017 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. 
 
Afbud: Henning Mejer (suppleant) 
 
 

Dagsorden: Referent:   Signe                     Mødeleder: Bent C.  
 

1. Referat fra 6. oktober 2017. 
 Godkendelse af sidste referat 

 

 
Referat fra den 6. oktober blev godkendt og underskrevet. 

 
 

 
2. Bestyrelsens arbejde. 

 Aktiviteter i NSM (Yoga) 
 
 
 

 Gaveindkøb 2017 

 
 Juleudvalg (status) 

 

 
 
 
 

 Foreningens vedtægter  
 
 
 
 
 

 Generalforsamling 2018 (status) 

 
 
 
 
 

 Ansøgning kursus (Aqua Fitness) 
 
 
 

 Tryk på trøje (Ladywalk) 
 

 
 
Bent C. været i dialog med Yoga instruktør Heidi. Bestyrelsen 
fastholder beslutningen om at være en forening, som er baseret på 
frivillige instruktører til aktiviteterne. Derudover er der mange 
tilbud for yoga målrettet vores medlemmer i Næstved og omegn. 
 
Bent C. sørger for gave indkøb for december måned. 
 
Der er udarbejdet opslag om hvornår og hvor, der kan købes 
billetter til julefrokosten. Salg af billetter blev aftalt medlemmer 
imellem. Julemenuen er aftalt med Flammen. Finn aftalt tid, sted, 
pris og hyggemusik med musiker. Lisbeth kontakter trykkeriet 
omkring tryk af materiale og udgivelsestidspunkt. 
Medlemmet/bordformand betaler ved bordbestilling (8 -10- 12 
pladser). Bestyrelser bevilliger et tilskud pr. medlem på ca. 50 kr. 
 
Henning tilsendt revideret udgave af vedtægterne til Bent C. Bent 
udsender materialet til bestyrelsesmedlemmer. Såfremt der er 
bemærkninger/ændringsforslag returneres de til Bent. Han sørger 
for at materialet videresendes til behandling/godkendelse i 
kommunen. 
 
Følgende er på valg: Finn, Per, Steen og Henning. Finn, Per og 
Steen genopstiller. Generalforsamling er fastsat til tirsdag den 27 
februar, da hallen er udlånt til anden side den 22/2. Bent C. har 
bestilt Arenaen og kontakter efterfølgende Louise for kaffe/te 
bestilling. Husk at spørge forsamlingen, om der forsat er et behov 
for annoncering af generalforsamling i dagspressen!  
 
Svømmepigerne Anne, Kirsten og Anne-Marie tilsendt ansøgning 

om deltagelse i DAI svømmekursus. Bestyrelsen bevilger 300 kr. 

pr. deltager + udgifter ved samkørsel. 

For 2018 bevilges 2500-3000 kr. til trøjetryk, da det er et godt 

reklameindslag for Næstved Seniormotion. 

   

 
3. Opsamling fra instruktørmødet  

 Instruktør- hjælperrollen 
(funktionsbeskrivelse) 
 

 
 
 

 Tøjindkøb 
 
 

 
 

 Musik- Teknik- Lydkursus  
 

 
Listen blev opdateret over hvem der: 

 deltager i Nytårskur,  
 modtager godtgørelse, 
 får vingave. 

Signe samler op / udarbejder beskrivelse for hjælper – instruktør –  
opgaven. 
Bent C. besvarer aktuelt mailhenvendelse for en afklaring. 
 
Drøftet tanker/ideer omkring køb – ikke køb af bluse, jakke, trøje, 
badetøj m. v. 
Overvejelser ved tøj køb. Sikkerhedsforhold (cykling). Synlighed/ 
pejle markering (gå /se efter). Reklameværdi for Seniormotion. 
Signalerer fællesskab. Emnet genoptages senere. 
 
Mulige løsninger blev drøftet og undersøges. Emnet genoptages. 
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4. Økonomi. 

 Aktuel status på foreningens økonomi v. 

Steen  
 

 
Steen orienterede om indkøb af ny computer til Bent C. Den 
aktuelle økonomiske status pr. 31/10 er 358.514,68.  

 
5. Medlemmer. 

 Medlemsregistrering (ind- og udmeldelse) 

 
 
 
 

 Medlemskontrol (hvordan? og hvornår) 
 

 
 
Bent S. orienterede om at der pt. er indmeldt 832 medlemmer. 
Der er udsendt 18 girokort og de sidst 8 nye medlemmer vil også 
inden længe få tilsendt et girokort. 
Fra den 27/11 og året ud, vil nye medlemmer kunne deltage gratis 
i aktiviteterne. 
 
Kontrol opgaven løses inden udgangen af november måned. 
Bestyrelsen aftalt hvem der gør hvad og hvornår. 
  
 

 

 
6. Fondsmidler. 

 Evt. ansøgninger til fonde 
(en aktivitet vi vil fremme? hvilket formål? 
hvad giver det senior motionister?)  

 

 
Forslag der fremkom: 
Mænd og motion. 
Foredragsrække med forskellige emner. 
Fuld opbakning til Finn om at søge fondsmidler. 

 

 
7. Meddelelser fra formanden. 
 

 
Bent C. deltaget i Arena møde, hvor der blev orienteret omkring  
programmer for Arenaen. 
 
1/1 2018 ændres forhold vedr. restaurant så det fremover vil blive 
muligt at få forplejning fra anden side.  
 
Henning har udformet en stillingsannonce, hvor der søges 
instruktør til Skåne gymnastik. Den kommer på Hjemmesiden. 
 
Julemærkemarchen afholdes i samarbejde med Firma Sport søndag 
d. 3. dec. 
 

 

 
8. Post siden sidst.  

 
Modtaget mail fra DGI 
25 års tilskudsreglen. 
Der afholdes evalueringsmøde omkring Foreningens dag d. 9/11. 
Indbydelse til Bowling. 
”Padel” – sport for seniorer. 
Medlemsblad: Udspil 
Diverse brochurer 
 

 

 

9. Eventuelt.   
 

 
Punkt til forår instruktørmøde: Cykel Hold- cykeludvikling. 

Bordtennisfolket deltager i turnering i HG hallen d. 12/11 
 

 
 

 
10. Næste møde. 

 

 
Signe meldt afbud. 

Punkter til mødet den 1/12. 
 

 
 

 

Referat godkendt og underskrevet 1/12-2017 af: 


