
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 07-12-2017 

 

Fredag den 1/12-2017 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: Signe Pedersen  

Dagsorden: Referent: Lisbeth/Bent C.      Mødeleder: Bent C.  
 

1. Referat fra 3. november 2017. 
 Godkendelse af sidste referat 

 

 
 
Referat fra 3. november blev godkendt og underskrevet. 

 
 

 
2. Bestyrelsens arbejde. 

 Gaveindkøb 2018 
 

 Juleudvalg (status) 
 
 

 Nytårskur (18/1-2018) 

 
 

 Foreningens vedtægter  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Generalforsamling 2018 (status) 
 

 
 
 
 
 
 

 Ansøgning kursus (Aqua Fitness – Flyttet) 
 

 
 
Gaveliste for 2018 blev gennemgået og godkendt.  
 
Der er solgt ca. 250 billetter. De sidste detaljer aftales med Didde 
på Flammen. Kaffe/The koster kr. 15 pr deltager som foreningen 
står for. Der bliver musik under frokosten og lidt julehistorie. 
 

Instruktørliste med deltagere i nytårskur mv., gennemgået og 
ajourført.  
 
Bestyrelsens oplæg til vedtægtsændringer har været til høring i 
Næstved Kommune. Kommunen har ingen indvendinger til de 
foreslåede ændringer, men giver råd til ændring af § vedrørende 
opløsning.   
 
Forslag til ændringer i vedtægter vedrører sproglige justeringer 
som ikke ændrer på betydning af §, forslag om ændring af 
tidshorisont for generalforsamlingens afholdelse, indkomne forslag 
til behandling på generalforsamlingen lægges på foreningens 
hjemmeside, anden formulering vedr. opløsning.   
 
Arena Næstved er bestilt til afholdelse af generalforsamling. Der 
laves aftale med Loise fra Loungen omkring kaffe/the og at vi som 
tidligere selv medbringer kage. 
 
Henning Mejer som er suppleant i bestyrelsen ønsker ikke at 
modtage genvalg. Der skal findes en ny suppleant og bestyrelsen 
undersøger muligheder. Tilrettelæggelse af generalforsamlingen 
drøftes videre på bestyrelsesmøde den 12. januar 2018.  
 
Kurset er flyttet til første kvartal i 2018. 

 

 
3. Opsamling fra instruktørmødet  

 Instruktør- hjælperrollen (beskrivelse)  
 

 Tøjindkøb 
 

 
 

 Musik- Teknik- Lydkursus  
 

 Instruktører 
 

 
 
Punktet vedrørende funktionsbeskrivelse er udsat til senere møde. 
Beskrivelse vedr. Petangue og Vikingespil modtaget og drøftet. 
 
Eventuelt behov for nyt tøj tages med på kommende 
instruktørmøde.  
 
Der indkøbes jakker til Stavgangsinstruktører, nyt tøj til Ingvar.   
 
Punktet udsættes. Det undersøges nærmere hvad udfordringen er. 
 
Instruktørsituationen drøftet. Henning Mejer ønsker at fratræde 
som instruktør i skånemotion. Der er en mulig afløser som 
introduceres for skånemotion. Jørn Vahlkvist er instruktør for 
Petanque og Vikingespil.   
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4. Økonomi. 

 Aktuel status på foreningens økonomi v. 
Steen  

 

 
 
Steen orienterede om status på foreningens økonomi. Den 30. 
november 2017, var der en bankbeholdning på kr. 373.302.  
 
Arena Næstved er ved at flytte sig fra at være en forening til at 

blive en forretning, hvilket indebærer at prissætning for lokaler og 
service ændres pr. 1. januar 2018. Pt. ændrer det ikke noget for 
priserne som Næstved Senior Motion betaler. Vores aktiviteter er 
fortsat under regler for klub/forening og med kommunalt tilskud.   
 

 
5. Medlemmer. 

 Medlemsregistrering (ind- og udmeldelse) 
 
 

 Medlemskontrol (status) 
 

 
 
Der er fokus på ind- og udmeldelse. Vi er pt. 836 medlemmer og 
der er 4 nye medlemmer som endnu ikke har betalt. Bent S. tager 
kontakt til de 4.  
 
Der er i november foretaget medlemskontrol ved flere af vores 
aktiviteter. Der er stikprøvevis kontrolleret ca. 200 medlemmer 
som alle er på medlemslisten og alle har betalt deres kontingent.  
 

 

 
6. Fondsmidler. 

 Status evt. nye projekter (Finn)  

 

 
Finn orienterede om udvalgets drøftelser vedr. nye tiltag hvortil der 
kan søges fondsmidler. Bestyrelsen var meget positiv og bakkede 
fuldt og helt op om de 3 hoved emner:  
 
1: Livets sidste faser (oplæg fra advokat, præst, bedemand mfl.) 
2: Mærk Næstved (cykeltur til Peking, Havhingsten til Irland mfl. ) 
3: Udsmykning af Arena Næstved 
    (give borgere og brugere lov til at sætte deres præg på huset). 
 
Udvalget arbejder videre med ideerne.  
  

 

 
7. Meddelelser fra formanden. 

 

 
Ingen bemærkninger 

 

 
8. Post siden sidst.  

 
Tilbud om kuglepenne fra National Pen.  
Hæftet Udspil fra DGI. 
Hæftet Idrætsliv fra DIF. 
 

 

 

9. Eventuelt.   
 

 

Bestyrelsesmøder frem til sommeren 2018 bliver den 12/1, 2/2, 
2/3, 6/4, 4/5 og 1/6 – 2018. 
 
Oplæg fra Arena Næstved, direktør Jakob Brixvold omkring frivillige 
til eventafvikling. Aftalt at formand og næstformand booker et 
møde med direktør for at høre nærmere herom. 
 

 

 

 
10. Næste møde. 

 

 
Punkter til mødet den 12. januar 2018. 

 
Gaveindkøb. 
Evaluering julefrokost. 

Nytårskur.  
Generalforsamling. 
Funktionsbeskrivelser. 
Økonomi.  
Medlemsregistrering. 
Opkrævning kontingent 2018. 
Fondsmidler. 

 

 
 

 

Referat godkendt og underskrevet 12. januar 2018 af: 


