
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 11-05-2018 

 

Fredag den 4/5-2018 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, Lisbeth Hedebo Schomann (suppleant) & Jannie Lydiker (suppleant). 
 

Dagsorden:                   Mødeleder: Bent C. Referent:   Signe                       
 

1. Referat fra 6. april 2018. 
 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

 
Aprilreferatet blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende. 

 
 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 
 Samarbejde med Arena Næstved om 

events, bingo mv.  

 
 
 
 
 
 
 

 Udvidelse af samarbejde med Næstved 
Firma Sport (se mailkorrespondance) 
 

 Gaveindkøb i (Maj / Juni) 
 

 Logo (se oplæg fra Signe) 

 

 
 Aktivitetshæfte for sæson 2018/2019! 

 
 
 

 Tider i Svømmehal (forsøgsordning)! 

 
 
 

 Lokaler i Arena – Gl. Cafeteria 
 

 
 

 Procedure vedr. aflysning aktiviteter. 
 

 
 

 Procedure / retningslinjer for ansøgninger 
 

 Beklædning (regulativ) 
 

 Førstehjælpskursus 
 
 
 

 

 Ældresagen – Fuglebjerg. 
 

 

 
Der er afholdt samarbejdsmøde mellem Finn, Bent C. 
Lisbeth, Jørn og Kirsten Valkvist. Der udarbejdes referat af 

møderne fremover. Fælles retningslinjer for samarbejdet er 
under udarbejdelse af gruppen. Arbejdsdeling blev aftalt på 
mødet mellem Finn, Lisbet, Jørn og Kirsten. Lisbeth er 
ansvarlig for udformning af regnskabsformular. Steen har 
oprettet en speciel konto i regnskabet ”frivilligt arbejde”, så 
man kan følge alle bevægelserne. 
 

Bestyrelsen fastholder opsigelse af aftalen ved udgangen af 
året. Bent C. formidler til Firma Sport. 
 
Juni gavekøb aftales på næste møde. 
 

Efterlysning af logo opslås på hjemmesiden. Lisbeth 

udarbejder nogle mindre sedler, der kan omdeles til 
medlemmerne i de forskellige aktivistgrupper.  
 
Bent C. ajourfører aktivitetshæftet med de ændringsforslag 
der fremkom på mødet. Redigeret forslag behandles på 
næste møde. 
 

Bent C orienterede om forsøget med udvidelse af 
svømmetiden mandag og fredag for den kommende sæson. 
Medlemmer skal tilkendegive hvilke hold de vil benytte.  
 
Lokale muligheder undersøges til afvikling af 
skånegymnastik for den kommende sæson, da de 

eksisterende ikke kan benyttes mere. 

 
Fremover vil Næstved Hallens hjemmeside blive tjekket ved 
sæsonstart af gymnastikken. Efterfølgende udarbejdes et 
aflysningsnotat, som er synlig for medlemmer på 
opslagstavler og på hjemmesiden. 
 

Punktet behandles senere. 
 
Punktet behandles senere. 
 
NIU afholder kurset over 3 dage i maj og 3 dage i 
september. Kursusvarighed = 6 timer og afholdes i 
tidsrummet 8-14.30 på Brandstationen (Manøvej) 

Tre instruktører har tilkendegivet ønske om deltagelse. 

    
Bestyrelse enige om at sige nej tak, for at Næstved senior 
motion bliver markedsført, for en tre åring periode ved 
betaling af 5800 kr. + moms for annonceplads. 
  

 

   



Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 11-05-2018 

 

3. Instruktører  

 Tilgang til svømmehal (gå på kant) 
 

 

Bent C. orienterede om at tre medlemmer har meldt, at de 

gerne vil gå på ”kant” i svømmehallen. De inviteres med på 
næste vagtplansmøde. 
 

 
4. Økonomi. 

 Aktuel status på foreningens økonomi.   

 
 
 

 Vogne til curlingtæpper mv.  
 

 

Steen orienterede om den økonomiske status pr. 24. maj 
som var 473.286,39 kr. 
Derudover omdelte Steen bilag med oversigt over hvilke 

bevægelser, der har været på kontoen. 
 
Bent C. har i samråd med Bent Børsting besluttet at 
indkøbe lave vogne til curlingtæpper. 
 
Bent modtaget regning for maling af klubhus.  – undersøges 

nærmere.  
 

Finn sørger for indkøb og levering af opmærksomhedsgave. 
 

  

 
5. Medlemmer. 

 Medlemsregistrering (ind- og udmeldelse) 
 

 Status opkrævning kontingent for 2018 

 

 

Bent S. fortalte at der er indmeldt eller 791 medlemmer pr. 
dags dato.  
Tidligere restante har betalt deres kontingent eller er blevet 
udmeldt. 
Et medlem er i venteposition pga. sygdom. 
 

 

 
6. Fondsmidler. 

 Status evt. nye projekter (Finn)  
 

 
 

Intet nyt. 

 

 

7. Meddelelser fra formanden. 
 

 

Bent C. er blevet ringet op fra folketinget. ”Mette 
Frederiksen og Borgmesteren vil gerne deltage i Næstved 
Senior Motions gymnastik den 9/5. Bent C. opfordrede dem 

til at vende tilbage når gymnastiksæsonen igen er i gang.  
 

 

 
8. Post siden sidst.  

 
Medlemsblad: Udspil nr. 2 
Foreningspulje på 45 millioner er afsat. De der har 

medlemskab af DIF og DGI kan søge beløb. 
Følgende blev omdelt: 

 Medlemsaktivitets plan 2018-2019 blev omdelt. 
 Medlemsaktiviteter 2018.05.08 
 Årsplan 2018/2019 

 

 

 
9. Eventuelt. 

 
Finn orienterede: 

 om afholdt cykelmøde 
 bordtennis afsluttes med grill i Sørens have 

Jannie fortalte om den hyggelige afslutning, der havde 
været for skånegymnasterne. 

 

 

 
10. Næste møde. 

 
Punkter til mødet den 1/6-2018. 
Kursusansøgning. 
Procedure / retningslinjer for ansøgninger 
Beklædning (regulativ) 

Aktivitetshæfte. 
 

 
 

 

Referat godkendt og underskrevet 1/6-2018 af: 


