
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 02-03-2018 

 

Fredag den 2/2-2018 kl. 9.30-13.00  

i Sundhedscenteret, Præstøvej 67, Næstved 

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

Dagsorden:     

                                   Mødeleder: Finn 

Referent:   Signe                       

 

1. Referat fra 12/1.  2018 

 Godkendelse af sidste referat 

 
Referatet fra 12. januar blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende. 
 

 
 

 
2. Bestyrelsens arbejde.  

 Nytårskur (18/1-2018) - eftertanker! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Generalforsamling 2018 (status) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gaveregulativ, gennemgang og justering 

 
 
Menuen, vinen og desserten (kaffe & kage) var en rigtig god 
smagsoplevelse. Mængden var tilpas. 
Fordele og ulemper ved Buffet kontra portionsanretning blev drøftet. 
Tak til deltagerne der medbragte et festligt indslag under spisningen. Det 
var med til at understøtte den gode stemning i forsamlingen. Opkald af 
medlemmer i aktivitetsgrupper fungerede fint ved overrækkelse af 
gave/vin. Positive tilkendegivelser fra deltagere om arrangementet er 
modtaget. 
 
Annoncering i aviser af generalforsamling er sket i denne uge. 
Karen har lavet aftale omkring kagebagning. 
Finn har bedt om at Arenaen stiller lydmand til rådighed under hele 
generalforsamlingen. 
Bent C. ligger inde med 300 nye eksemplarer af vedtægter. 
Signe sender mail rundt for, at opfordre instruktørerne til at fortælle 
medlemmerne om tid og sted for generalforsamling. 
Steen og Karen tager hånd om stemmesedler. 
Karen og Finn har ansvar for indkøb af gaver. 
Alle møder ind 11.45 til bord/stole opsætning + borddækning. 
 
Gaveregulativet blev gennemgået. Signe tilføjer de ændringsforslag der 
fremkom. Tages op/med til instruktørmødet i marts. 
 
 

 

 

3. Instruktørmøde den 15/3 2018 
 Udarbejdelse af dagsorden for mødet: 

 Følgende punkter skal indgå: Tøjbestilling, 
Principper for opgaveløsning, Musik- Teknik- 
Lydkursus  
 

 
 
Ideoplæg til dagsorden:  

 drøfte kursusønsker i opdelte aktivitetsgrupper. 
 kommende aktiviteter, herunder cykelture inddeling. 

 

 

4. Økonomi. 
 Aktuel status på foreningens økonomi v. Steen 
 Forslag om indkøb af 2 bordtennisborde, da 

aktiviteten er i vækst.  

 Forbrug af uddannelsesmidler og kørsel 
regnskab for år 2017? 

 
 

Mundtlig orientering ved Steen. Den aktuelle status huskes som 270.000kr. 
på Senior Motions konto. 
Stigende medlemstilgang til bordtennis og indkøb af bordtennis borde blev 
drøftet. 
Steen orienterede om uddannelsesforbrug over årene. I 2017 blev der 
anvendt 11.258 kr. Udgift til kørsel /transport til uddannelsesstedet er den 
største post. Emnet genoptages på næste møde. 
 

  

 
5. Aktivitets afslutning 

 Principper og retningslinjer for tildeling af 
økonomisk støtte fra bestyrelsen, når der 
afholdes afslutning/opstart af aktiviteten. 

 
Følgende ideoplæg fremkom og som der kan arbejdes videre med: 
Afsæt et beløb i budgettet til afslutninger  
Grupperne kan ansøge om et beløb, max 10 kr. pr. deltager pr. år. 
Små aktivitetsgrupper (ej store) kan ansøge om økonomisk tilskud. 
  

 

 
6. Medlemmer v. Bent S. 

 Medlemsregistrering (ind- og udmeldelse) 
 

 
Bent S. orienterede via mail, at der er indmeldt 837medlemmer. Pt. 
arbejder han med manuel kontingentindbetaling for nye medlemmer. 
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7. Fondsmidler v Finn. 
 Status og 
 Drøftelse af ideoplæg/foredragsindhold. 

- Den tredje alder 
- livsfortællinger  

 
 
Finn er i gang med at søge penge fra Velux Fonden. 

 Pt. arbejdes der med en foredragsrække på 12 over en periode af 
1,5 år. 

 Søger også Næstved kulturforvaltning under temaet: Mærk 

Næstved. 
 Flere forskellige emner/foredrag er i spil. 

Bestyrelsen giver fuld opbakning til det gode projekt. 
 

 

 
8. Meddelelser /Nyt fra: 

 Næstformand Finn 
 
 

 Skånegymnastik v. Henning. 
 

  
Arena Næstved sendt indbydelse ud om FRIVILLIG KICK OFF stormøde: 
mandag d. 26/2 kl. 18. Karen, Lisbeth og Finn deltager. Lisbeth sørger for 
tilmelding. 
 
Summemøde afholdt blandt instruktørgruppen for skånegymnastikken. 
Jannie er blevet gruppens koordinator. 
De er 5 personer/instruktører til tre hold. Rita er forsat fraværende. 
Jannie og Ingvar deles om mandagsgrupperne. Kirsten har tirsdag holdet. 
Der er udarbejdet en liste over gymnastikholdene. De efterfølgende 
kommer på venteliste. 
 

 

 
9. Post siden sidst.  

 
Ingen post 

 

 

10. Eventuelt. 

 
Finn og Signe tager hånd om skadelidte og forsikringsdelen. 
Drøftet principper for opgaveløsning hvor Hennings oplæg også indgik. 

Signe justerer oplægget ud fra de bemærkninger der fremkom. – 
Genoptages på næste møde. 
 

 
 

 
11. Næste møde. 
 

 
Dagsorden til instruktørmødet d.15/3 

 Følgende punkter skal indgå: Tøjbestilling, Principper for 
opgaveløsning, Kursusønsker (Musik- Teknik- Lydkursus) 
gaveregulativet, Cykelture/inddeling 

Økonomi: kursus og transport forbrug 

 

 
 

 

Referat godkendt og underskrevet 2/3-2018 af: 


