
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 08-06-2018 

 

Fredag den 6/4-2018 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, & Jannie Lydiker (suppleant). 
 
Afbud: Lisbeth Hedebo Schomann (suppleant) 
 

Dagsorden: Referent:   Signe                     Mødeleder: Bent C.  
 

1. Referat fra 2. marts 2018. 

 Godkendelse af referat fra sidste 

møde 
 

 
 

Marts referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

 
 

 
2. Bestyrelsens arbejde.  
   (prioriteret rækkefølge) 
 

 Visioner for NSM!  
 
 
 
 
 

 
 Samarbejde med Arena 

Næstved om events, bingo 
mv.  

 
 
 Udvidelse af samarbejde 

med Næstved Firma Sport   
 

 
 
 
 

Hvad er vores visioner i øvrigt 

for NSM. 
 
 

 Gaveindkøb i april. 
 
 

 Bestyrelsens Forretningsorden. 
 
 

 Logo (hvordan sætter vi i gang) 
 

 
Gode hensigter for udvikling: 

 At medlemsantallet og aktivitetsniveau er forenelige.  
 At ude og inde arealerne er til rådighed og anvendelige for 

afvikling af aktiviteter. 
 At der er frivillige medlemmer som vil og kan ”løfte” 

opgaverne. 
 At opgaverne er opnåelige og overskuelige for de ansvarlige. 
 At tiden til opgaveløsning stemmer overens med de 

forventninger den/de ansvarlige har. 

 
Finn bliver kontaktleddet mellem bestyrelsen – Arenaen og 

medlemstovholder for det videre samarbejde og udvikling. Bent C. og 
Bent arrangerer møde med mulig tovholder for aftale om vilkår og 
opgaver for det fremtidige samarbejde.  
 
Associeringsaftale med Næstved Firma Sport blev drøftet. Hvilken 

glæde/oplevelser får/har medlemmerne i Firma Sport og Næstved 
Senior motion af samarbejdet???? 
Begge parter kan opsige aftalen med tre måneders varsel til udgangen 
af året. Bent C. undersøger yderligere omkring det historiske i og om 
aftalen. 
 
Signe opsamler de gode intentioner og visioner der er fremkommet på 

de forskellige instruktør- og bestyrelsesmøder. Dokumentet 
offentliggøres på hjemmesiden. 
 

Finn, Bent C og Signe sørger for gaveindkøb til fødselarerne i april & 
maj måned. 
 

Forretningsorden 2018 blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende. 
 
Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til et Logo for 
Næstved Senior motion frem til den 1/8. 
Fire elementer skal indgå i logoet:  

 Mangfoldighed  

 Næstved  
 Bevægelse og   
 Fællesskab/social. 

Bestyrelsen vælger blandt de indsendte forslag hvilket logo der skal 

symbolisere vores forening.  
Vinderen modtager en kurv/gave for løsning af opgave. 
Signe udarbejder tekstforslag til bl.a. opslagstavler, og hjemmesiden. 

 

 

 
3. Instruktører  

 Evaluering Instruktørmød 15/3  

 
Fremover aflyses mødet, hvis der er 10 eller flere der melder afbud. 
Af hensyn til mad og kaffebestilling skal hver enkelt instruktør 

 



Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

Næstved seniormotion 08-06-2018 

 

 

 
 

 Godkendelse af referat fra 15/3 
 

tilkendegive om de kommer – ikke kommer til mødet. 

God ide at afprøve opdeling af mødet i et planlægningsmøde for 

aktivitetsgrupperne og et fællesmøde for alle. 
 
God respons blev udtrykt fra deltagerne for mødereferatet.  
  

 

4. Økonomi. 
 Aktuel status på foreningens 

økonomi.    
 

  

Steen omdelte Bilag for kontobevægelser. Indestående på kontoen pr. 
28/3-2018 er: 497.894,45 kr. 
Oversigt over Indtægter og udgifter blev omdelt. 
Ansøgninger modtaget og drøftet: 

 vogn til curlingtæpperne 
 cykel computer 
 vandbolde & opbevaringsvogn 

Bent melder tilbage til ansøgerne. 
 

  

 

5. Medlemmer. 
 Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse) 
 Opkrævning kontingent for 2018 

 

 

Bent S. orienterede om aktuelt medlemsantal, som er 798.  
Bent C. og Bent S. følger op på de 14-20 manglende kontingent 
betalinger.  

To nye medlemmer vil få tilsendt faktura inden for nærmeste fremtid. 
 

 

 
6. Fondsmidler. 

 Status evt. nye projekter (Finn)  
 

 
Finn orienterede om ideen, for anvendelse af de 5000 kr. Senior 
motion har modtaget fra Næstved kommunes udviklingsfond. 
Arbejdsgruppen indkaldes for nærmere planlægning. 

 

 

 
7. Meddelelser fra formanden. 
 

 

Bent C. har bestilt ekstra tid i svømmehallen – afventer retur svar. 
Der er møde blandt svømmefolket mandag d. 9/4 for nærmere 
planlægning. 
Bent C. bestiller, efter indhentet tilbud, sportstøj til de 12 instruktører, 

der har tilkendegivet ønsker. 
 

 

 
8. Post siden sidst.  

 
DGI medlemsblad: Udspil 
Kuglepen reklame. 
 

 

 
9. Eventuelt. 

 
Karen orienterede fra mødet møde med gymnastikinstruktørerne: 
Emner der blev drøftet på mødet: musikanvendelse og kursusønske. 
Derudover er plan for gymnastik instruktion udarbejdet for 
efterår/vinter 2018-2019. 
Musik til julefrokost 13/12 blev drøftet efter indlæg fra Jannie. 

 

 

 

10. Næste møde. 
 

 

Punkter til mødet den 4/5-2018. 
Procedure og retningslinjer for ansøgninger 
Beklædnings regulativ 

Førstehjælpskursus 
Næstved senior motions brochure 2018-2019 
 

 
 

 

Referat godkendt og underskrevet 4/5-2018 af: 


