
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 1.6 - 2018 kl. 9.30 – 13.00 
 

i Sundhedscenteret, Præstøvej 67, Næstved   
 
Mødedeltagere:  
Bent Christensen (Formand), Steen Joost (Kasserer), Sigen Pedersen (Sekretær), Per Pilegaard Hansen, Bent 
Schultz, Karen Olander, Lisbeth Hedebo Schomann (Suppleant)   
 
Afbud: Finn Keld Hansen (Næstformand), & Jannie Lydiker (Suppleant).               

  

 

Dagsorden:                           Mødeleder:        

Bent C. 

 

Referent:                                                        

Signe Pedersen  

 

 

1. Referat fra 4. maj 2018   

 Godkendelse af referat fra sidste møde  

 

 

Maj referatet blev godkendt og underskrevet af 

mødedeltagerne. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 Lokalesituation Arena Næstved 

(skånegymnastik) 

 

 

 Lokaler for sæson 2018/2019 

 

 

 

 Aktivitetshæfte sæson 2018/2019 

 

 

 

 Samarbejde med Arenaen om events 

mv.  

 

 

 

 

 Gaveindkøb juni 

 

 

 Procedure / retningslinjer for 

ansøgninger til kursusvirksomhed 

 

 

 

 

 

 

 

 Beklædning (regulativ) 

 

 

 

 

 

 Tilmeldinger svømning / vandgymnastik 

 

 

 

 

 

 

Andre lokalemuligheder undersøges til skåne-

gymnastikken. Signe tager kontakt til Jannie for 

handlemuligheder.  

 

Bent C. har fået tilsagn om lokaler for sæson 2018-

2019. Tidspunkter for aktiviteterne er de samme, for 

nær svømning, her er søgt udvidet tid. 

 

Aktivitetshæftet blev gennemgået. Bent C. tager 

hånd om de ændringsforslag, der fremkom. 

 

Lisbeth orienterede om: 

 At Arenaen afholder ”kik of møde” den 12/6 

for alle frivillige hjælpere til arrangementet 

den 30/6 på Rønnebæksholm. 

 Hvilke serviceopgaver gruppen skal stå for. 

 Pt. er der 25 frivillige hjælpere. 

 

Signe har ansvar for juni gaveindkøb og levering. 

Bent C. sørger for kort og tekst. 

 

Retningslinjer og procedure for kursusvirksomhed 

blev gennemgået. 

Ansøgning skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før 

bestyrelsesmøde. 

Signe finpudser dokumentet.  

Lisbeth udarbejder et ansøgningsskema, der skal 

anvendes, når deltagere søger kursus. Skemaet vil 

være tilgængelig på hjemmesiden. 

 

Beklædningsregulativ genoptages senere. 

Hver især tænker gode tanker/ideer om hvad der 

skal stå i regulativet. 

Bent C. ønsker en anden overtager opgaven med 

bestilling og indkøb af tøj. 

 

Bent C. orienterede om hvor mange der var tilmeldt 

de forskellige svømmehold. Holdene er meget uens 

omkring antal deltagere. 

Metoden/modellen for holddannelse afprøves for en 

periode. Håber at der er en naturlig selvjustits iblandt 



 

 

 Bestyrelsesmødet i oktober (evt. flyttes) 

  

 Status logo 

 

svømmerne. 

 

Oktober mødet afholdes den 12. i stedet for den 5.  

 

Deadline udvides til den 1/10, hvor medlemmer har 

mulighed for at fremsende ideer til hvordan Næstved 

senior motions logo skal se ud. 

 

 

3. Økonomi.  

 Aktuel status foreningens økonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Faktura vedr. maling af skur ved 

svømmehal. 

 

 

Steen orienterer om den aktuelle indestående pr. 

30.05, som er 458.139,30. 

Steen og Bent C. afholder møde med Bowlings 

centeret omkring uoverensstemmelse for betaling / 

faktura beløb jf. aftale. 

Kursusansøgning fra to instruktører er godkendt. 

Formaliter omkring underskrifter ved kontoændring 

fremsendes til den nye bank. 

 

Bent C. aftalt med Næstved kommune, at de 

overtager malerregningen på sternbrædderne.   

 

 

4. Medlemmer   

 Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse)  

 

 

 Status opkrævning kontingent for 2018 

 

  

Bent S. orientere om: 

 At foreningen har 795 medlemmer pt. 

 To medlemmer har overskredet 

betalingsfristen for medlemskab. 

 Seks medlemmer er i venteposition for 

kontingentbetaling. 

 To nye vil få tilsendt girokort. 

 

  

5. Fondsmidler. 

 Status evt. nye projekter (Finn)  

 

 

Intet nyt 

  

6. Meddelelser fra formanden.   

 

 

Bent C. har fremsendt skrivelse til Firma Sport v. Lise 

Skovgaard omkring opsigelse af associeringsaftale 

ved udgangen af 2018. 

   

 

7. Post siden sidst.   

 

 

Modtaget et Medlemsblad: Udspil 

DAI udbyder Senior Camp over to dage.  

 

 

8. Eventuelt.  

 

 

Vagtplan indsættes på hjemmesiden for den 

kommende gymnastikperiode. 

Karen bestiller lokale i sundhedscenteret for den 

kommende periode til afholdelse af 

bestyrelsesmøder. 

Bent S. fortæller, at der er 7 instruktører tilmeldt 

førstehjælp kursus. 

 

 

 

9. Næste møde. 

 

 

Punkter til mødet den 3/8-2018 

Hjemmesiden og muligheder (Hans Jørgen inviteres) 

Aktivitetsfolderen. 

 

 

Referat godkendt og underskrevet den 3/8-2018 af:  

 


