
Næstved Senior-Motion
Referat af møde mellem Instruktører og Bestyrelsen, 
torsdag, den 20. september 2018, kl. 12.00 -16.00

Sted: NIF`s klublokale, v./boldbaner overfor hal 1, Rolighedsvej, 4700 Næstved

Mødedeltagere: 
Aase Schjøtz-Christensen, Inge M. Johansen, Marianne Muusmann, Inge Persson, Ingvar Nielsson, Kirsten L. 
Christiansen, Lars Sørensen, Erik Hesselbjerg, Anne Broch Jensen, Kirsten Steen Pedersen, Anne-Marie Bischoff, 
Irene Smedegaard, Niels Hjorth, Preben Madsen, Jørn Vahlkvist, Kirsten Vahlkvist, Mogens Irgens, Irene Arvidsen,
Herdis Jørgensen, Solveig Lang, Pearl McGregor, Kirsten Molter, Irene Mittag, Sonja Christensen, Erik Skov, Tove 
Andreasen, Bent Børsting, Bent Christensen, Finn Keld Hansen, Steen Joost, Per Pilegård Hansen, Karen Olander, 
Bent Schultz, Jannie Lydiker, Lisbeth Hedebo Schomann.   
 
Afbud:  Bruno Nielsen, Steen Bülow Hansen, Poul Petersen, Vivi Nielsen, Signe Lund Nielsen, Signe Pedersen, 
Carrie Cederbye        
 

DAGSORDEN:
Mødeleder: Bent C.

REFERAT:
v. Lisbeth Schomann

1.Velkomst v. Bent C. –
· Præsentation af evt. nye 

instruktører/hjælpere.

Formanden bød velkommen - og vi fik lidt at spise.
Herefter orienterede formanden om ny instruktør til svømning - 
Poul Petersen (der desværre ikke kunne deltage) og 2 nye "på 
kant" til svømning - Steen Joost og Bent Schultz.

2. Godkendelse af referat.
· Opsamling / bemærkninger til 

marts referatet. 

Der var ingen kommentarer til referatet fra sidst, der hermed 
betragtes som godkendt.

3.Tilbageblik på forår & 
sommer aktiviteterne. 

· Evaluering af aktiviteterne.
· Evaluering Skovtur 2018

● Evaluering af sommeraktiviteter:
Qi-gong - godt fremmøde til  qi-gong på græs.
Petangue - nøgleproblemer i feriesæson løst, Jørn Vahlkvist er 
tildelt nøgle til opbevaringsskur.
Krocket - ønsker at vide, om plænerne Nygårdsvej 100  er 
defineret som sportsplæner eller forbrugsplæner, da frekvensen 
på klipning og opsamling af afklip afhænger af denne definition. 
Formanden kontakter Næstved Kommune.
Krolf - ønsker en bane mere. Bent S. har kontakt til Næstved 
Kommune, og der arbejdes på at få en ekstra bane til sæsonstart 
forår 2019. 

● Skovtur 2018
Stor ros til Tove Andreasen og Bent Børsting for endnu en 
veltilrettelagt skovtur. Efter optælling af de udleverede 
stemmesedler blev fastslået, at græsplænerne på Nygårdsvej 100
(bag svømmehallen) også fremover benyttes til denne årligt 
tilbagevendende aktivitet. 
Tove og Bent tager endnu et år som arrangører, og 
instruktørgruppe og bestyrelse bakker op som medhjælpere. 
Skovturen 2019 er sat til den 13. juni.



4. Udkik til efterår/vinter 
sæson 2018 / 2019.

· Efterår- og vintersæsonens 
aktiviteter 

· Aktivitetsplan for aktiviteter 
(vedhæftet)

· Hæfte sæson 2018/2019
· Aflysninger i Arena Næstved
Nye instruktører 

 
● Svømning

Der er tildelt ekstra tid i svømmehallen i denne sæson.
Opdelingen i 2 hold til svømning, sauna og saunagus og 
vandgymnastik er en udfordring for alle brugere. 
Forslag til ændringer er modtaget, og vil indgå i bestyrelsens 
evaluering sidst på året, og Philip Green kontaktes, hvis det 
skønnes nødvendigt.

● Floor-ball
Der efterlyses deltagere til spillet i hal 1, tordage efter gymnastik.
Vi afventer afslutningen af Krolf/Krocket sæsonen med udgangen
af september, der muligvis giver flere spillere. 

● Aktivitetsplan
Ferieperioder blev debatteret pga. de mange aflysninger i Arena 
Næstved Hal 1 og 2. 
Generelt fastholdes, at ferie følger skolernes - uge 42, jul & nytår, 
uge 7 og påskeugen som allerede er indarbejdet. Eventuelle 
ønsker om ændringer sendes til bestyrelsen, der så vurderer, om 
ferieplanen skal  have mindre justeringer.

● Hæfte 2018-2019
Generel tilfredshed med hæftet. 
forslag om, at der tilføjes startdato på de aktiviteter der ikke 
starter første uge i september (tirsdagshold).

● Aflysninger i Arena Næstved
De ved sæsonstart oplyste aflysninger og ændringer i Hal 1 & 2 
fremgår af oversigt i glasskabet ved indgangen til hallerne, og er 
sammen med Aktivitetsplan og program at finde på vores 
hjemmeside: www.senior-motion.dk

● Nye instruktører - se punkt 1.

 
5. Kursus.

· Procedure og retningslinier
· Ansøgningsskema

● Kursus
Orientering om mindre tilretning af retningslinier ved ansøgning 
om kurser.

● Ansøgningsskema
På www.senior-motion.dk vil der fremadrettet ligge et 
ansøgningsskema, der udfyldes på skærmen og sendes direkte til 
foreningens mailadresse. 
Testes i øjeblikket på hjemmesiden, og bestyrelsen giver grønt lys
til brug snarest.

Der blev spurgt til en evt. beløbsgrænse, men det findes ikke, 
bestyrelsen tager stilling ved hvert enkelt ansøgning.

 
6. Foreningen i tal 

· Økonomi v, Steen
Medlemstal v. Bent S.

● Økonomi
Foreningens økonomi er "GOD" - citat Steen Joost.
Vi har fået ny bank - Spar Nord, og afvikler vores engagement 
med Sparekassen Sjælland ved årsskiftet.
Samlet indestående i de to banker er 471.000,65 kr. 

● Medlemstal
Vi har d.d. 858 medlemmer i alderen 42 til 93 år, og 
medlemstallet øges pt. dagligt.



7. Information 
· Arena Næstved - Frivillige 

hjælpere.
· Forslag til Logo
· Indkøb tøj

● Frivillige
Frivillige er en ny aktivitet i NSM, først og fremmest i Arena 
Næstved i forbindelse med afholdelse af både sport- og 
kulturarrangementer.
Vi opbygger et "korps" som har lyst til at give en hjælpende hånd,
og udvider listen i takt med henvendelser fra medlemmer, der 
ønsker at deltage.
Finn Keld Hansen og Lisbeth Schomann er ansvarlige for 
aktiviteten.

● Logo
Der er modtaget et oplæg til logo for foreningen. 
Der er dog stadig tid - sidste frist er sat til 30. september.

● Tøj
Der er indkøbt og udleveret tøj til de instruktører der manglede. 
Der vil fortsat kunne ønskes ny beklædning når det gamle er slidt 
op - og det efterkommes, når der er samlet bestillinger nok.
Fremover vil det være Per Pilegård Hansen der tager sig af denne 
opgave for foreningen. 

8. Evaluering af dagen. Tak til alle for et hyggeligt og konstruktivt møde.

.
9. Eventuelt og næste møde. Jannie og Ingvar orienterede kort om det SMART-kursus, de 

havde deltaget i. Begge var bergejstrede, og følte sig 
inspireret til at bruge noget af det, de havde mødt, i deres 
undervisning. Se evt. på YouTube - Smart træning/øvelser.

Preben M. takkede for erkendtlighed til malerholdet, der gav 
opbevaringsskuret på Nygårdsvej 100 en gang maling. 
Det er os der takker :-)

Der blev fremsat forslag om, at bestyrelsen tager kontakt til 
Spar Nord ang. sponsorering af tøj. Finn K.H. tager kontakt.

Muligheden for at etablere stolemotion i det gamle cafeteria 
den torsdag i november, hvor kun hal 2 kan benyttes, blev 
fremlagt og accepteret som en god ide,  men kun hvis der 
var /blev placeret stole i lokalet af hallens personale. 
Formanden taler med Arenaen om det. 

Lisbeth orienterede kort om influenzavaccination d. 4. og 11. 
oktober.

● Til næste møde
Vinderen af logo-konkurrencen inviteres til at deltage, og 
forklare symbolikken i vores nye logo.

 

 
Næste møde: Torsdag 14/3-2019


