
GENERALFORSAMLING 27.02.2018 
FOR NÆSTVED SENIOR MOTION 

Næstved seniormotion 2018 

 

Dagsorden: Referent: Signe Pedersen 

 

Indledning: 

 
Formand Bent Christensen: 

 bød alle velkommen. 
 orienterede om fravalg af medlemskontrol ved indgangen til generalforsamling. 
 bød direktør Jacob Brixvold velkommen.  

 Der efterfølgende fortalte om tanker og ideer omkring samarbejde                    
mellem Arenaen og foreninger.  

 

 

1. Valg af dirigent  

 

 

 
Chris Stentoft blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at de gældende tidsfrister for 
indkaldelse /opslag til generalforsamling er jvf. Senior - Motions ”gamle” vedtægter. Ingen fra 
salen anfægtede gyldigheden for afholdelse af generalforsamlingen. 
   

 

2. Beretning 

 

 
Forsamlingen tog Bestyrelsens beretning til efterretning - Kvitterede med en klapsalve.  
 

 

3. Regnskab  

(bilag uddelt) 

    V. Kasser Steen Joost 

 

 

 

 
Steen gennemgik regnskabet fra 2017, som sluttede med et overskud på 63.889,45 kr. Det 
samlede beløb inklusiv egenkapitalen for året blev 273.819,01 kr. 
Regning på 1.200 kr. fra NIU er modtaget efter årsskiftet, og fremgår derfor ikke i regnskab 
2017.  
En TAK blev rettet til de to revisorer: Hans Johansen & Niels Kristiansen for deres arbejde med 
regnskabet. 
Forsamlingen godkendte regnskabet med en klapsalve. 
 

 

4. Indkomne forslag 

Bestyrelsen stiller forslag 

om vedtægtsændringer. 

(Bilag omdelt) 

 
Bent fortalte om idegrundlaget for ændring af vedtægterne: 
 Tidshorisonten for afholdelse af generalforsamling er udvidet. 
 Afstemningsregler ved opløsning af foreningen er ændret til 2/3 flertal på to på hinanden 

følgende generalforsamlinger. 
 Modernisering af sproget. 
 Næstved kommune har godkendt ændringerne. 

 
Vedtægterne blev sat til afstemning.  Flere end 2/3 af forsamlingen stemte for godkendelse. 
Klapsalve fra Salen. 
 

 

5. Fastsættelse af 

kontingent for 2019. 

 
Bestyrelsen indstiller at: 
Kontingentet er uændret for 2019, altså forsat er 450 kr. – Hvilket udløste klapsalve fra salen.  
 

 

6. Valg: iht. 

vedtægternes §6 
På valg er: 
Næstformand: Finn Keld Hansen 
Kasserer: Steen Joost 

Bestyrelsesmedlem: Per Hansen  
Næstformand: Finn Keld Hansen 
Kasserer: Steen Joost 
Bestyrelsesmedlem: Per Hansen  
1. Suppleant: Henning Mejer 
Revisor: Niels Kristiansen 

  

 
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: 
 Næstformand: Finn Keld Hansen (genvalg) 
 Kasserer: Steen Joost (genvalg) 
 Bestyrelsesmedlem: Per Hansen (genvalg)  
 1. Suppleant: Jannie Lydiker (nyvalgt) 
 Revisor: Niels Kristiansen (genvalg) 
 
Præsentationsrunde af bestyrelsen. 
 
Bent C. overrakte en buket blomster og en kurv som TAK til Henning for hans tid og arbejdskraft 
i bestyrelsen. 
 

  

7. Eventuelt. 

 

  
Inge Nielsen orienterede om Lady Walk i Skælskør d. 28/5 og afvikling af stafet for livet den 25. 
- 26. august. Hun opfordrede til deltagelse og til at skrive sig på tilmeldingslisterne. 
Kasserer Steen Joost opfordrede medlemmerne til at benytte de udsendte giroblanketter (ikke 
de gamle i skuffen) – betale det pålydende giro beløb (og kun det!) – det ville give ham mindre 
arbejde at administrere. (Smil) 
Finn takkede Bent C. for det store arbejde han udfører som formand for Næstved Senior Motion.  
- Blomster blev overrakt.  - Salen kvitterede med en klapsalve.  

 

 

Referat underskrevet og påtegnet af: 


