
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 08-06-2018 

Fredag den 2/3-2018 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, Henning Mejer (suppleant) & suppleant: Lisbeth Hedebo Schomann. 
  
 

Dagsorden: Referent:   Signe                     Mødeleder: Bent C.  
 
0. Bestyrelsen.       

 Præsentationsrunde 

 
Velkommen til Jannie. Herefter præsenterede hver især sig. 

 

 
1. Referat fra 2. februar 2018. 

 Godkendelse af sidste referat 

 
Referatet blev godkendt og underskrevet af deltagerne. 

 
 

 
2. Bestyrelsens arbejde. 

 Evaluering generalforsamling. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Bestyrelsens Forretningsorden 
 

 Gaveindkøb 2018 (oversigt 

fødselsdage) 
 

 Gaveregulativ 
 

 Logo (plan for igangsætning)   
 

 

 Tøjbestilling 

 

 

 Principper for opgaveløsning 

 
 

 Kursusønsker (musik- teknik- og 
lydkursus) 

 

 

 Arena Næstved (samarbejde om 

bingo) 
 

 Forårspakken 2018 fra Næstved 
Kommune 

 
 
 

 
Generalforsamlingen var tilendebragt på 1,5 time.  

 God stemning under mødet.  
 Mange klapsalver blev uddelt fra salen.  

 Bord/stoleplacering og opdækning virkede indbydende. 
 TAK til kagedamerne for deres arbejde. 
 Oprydning tog 15-20 min. 
 100 medlemmer deltog. – Færre end sidste år. Mulige 

årsager: sne og vejrmæssige forhold. Ændring af ugedag 
(tirsdag i stedet for torsdag!) 

Overvejelser der skal med næste års planlægning: 

Skabe bedre lydforhold, så flere/alle kan opfatte hvad der 
formidles fra talerstol / gennem mikrofon. 
Anvise hørehæmmede til de pladser, der er tæt på talerstolen. 
Opfordre medlemmer til at rydde op efter sig selv ved opbrud. 

Finde et system, hvor medlemmer kan før tilmelde sig 
arrangementet. Hvilket vil reducere omkostninger (materiale 
trykning, kaffebestilling og kagebagning)  

Aftale med gæstetalere hvor meget tid, der er afsat til deres 
oplæg. 
 
Forretningsorden genoptages på næste møde. 
  
Bent C. og Karen sørger for blomsterindkøb og overrækkelse. 

 
 
Gaveregulativ genoptages på instruktørmødet. 
 
Følgende elementer skal indgå i udarbejdelse af Næstved Senior 

Motions logo: Mangfoldighed, Næstved, Social, Bevægelse. 
Emnet drøftes med instruktørerne. 

 
Opfølgning på tøjindkøb skal med som punkt på instruktørmødet, 
såvel forår som efterår. 
 
 
Principper for opgaveløsning udsendes som bilag til dagsorden 
med instruktørerne. 

 
 
Kursusønsker og forbrug drøftes på instruktørmødet. 
 
 
Samarbejde mellem Arena Næstved og foreninger (frivillige 

hjælpere) Emnet drøftes med instruktørerne. (Bilag udsendes) 
 
Bent C. bestiller lokaler til de kommende aktiviteter. Bestiller 
ekstra tid i svømmehallen. 
Der arbejdes målrettet på at få flere frivillige medlemmer, der vil 
være livredder eller ”gå på kant”. 

 



Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 08-06-2018 

 
 

  

  
3. Instruktører  

 Instruktørmød 15/3 (dagsorden) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Redigeret instruktørliste 

 
Emner til dagsorden: 
Logo for Næstved Senior Motion. 
Tøjindkøb og bestilling. 
Principper for opgaveløsning (bilag vedlagt) 
Kursusforbrug og ønsker. 
Samarbejde mellem Arena Næstved og foreninger (frivillige 

hjælpere) (Bilag udsendes) 
Kommende aktiviteter: cykelinddeling - hold, hvordan? 
Fritidskonference 14/4 (orientering – tilmelding) 
 
Redigeret instruktørliste udsendes. 
 

 

  
4. Økonomi. 

 Aktuel status på foreningens økonomi  
 Kørsel / transport til 

uddannelsessteder   
 

 
Steen omdelte Regnskab 2017 for Senior Motion. 

Orienterede om kontobevægelse ved udgangen af februar. 
Saldoen er 529.972,98. (bilag omdelt) 
Oversigt over kursusforbrug 2018 omdelt. 
Fremover omdeles oversigts (Forenings administrator) over 

forbrug på de forskellige kontoer. 
 

  

 
5. Medlemmer. 

 Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse) 
 Opkrævning kontingent for 2018 

 

 
 
Medlemsregistrering blev drøftet. 

Bent C. og Bent S. arbejder sammen, for at få fælles overblik om 
medlemsindmeldelser. 

 

 
6. Fondsmidler. 

 Status evt. nye projekter (Finn)  

 

 
Finn Søgt Næstved Forsøgs og udviklingspulje. Der er bevilliget 
5000 kr. til Senior Motion. 

Drøftet afholdelse af temamøde for bestyrelsen. Alle medbringer 

deres kalender på instruktørmødet. – Så prøver vi at finde fælles 
tid/dag. 
 

 

 
7. Meddelelser fra formanden. 

 

 
Næstved afholder Fritidskonference i Ny Ridehus lørdag den 14. 

april kl. 9.30-17 med efterfølgende fest til kl. 22. 
Orienterede fra Frivillig Kick off stormødet den 26/2. 
 

 

 
8. Post siden sidst.  

  
Reklame for kuglepenne. 
Medlemsblade: Udspil & Idrætsliv 

 

 

 

9. Eventuelt. 

 

Lisbeth melder tilbage omkring tid og sted for fotografering. 
Drøftet opbevaring af større bolde. 
 

 

 
10. Næste møde. 
 

 
Punkter til mødet den 5/4-2018. 

 
 

 

Referat godkendt og underskrevet 5/4-2018 af: 


