
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 12.10 - 2018 kl. 9.30 – 13.00 
 

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

  Afbud fra: Steen              

  

Dagsorden:   

Mødeleder: Bent Christensen                      

 

      Referent: Signe Pedersen                                               

 

 

1. Referat fra 7. september     

2018   

 Godkendelse af referat fra 

sidste møde  

 

 

 

September referatet blev godkendt og underskrevet af 

bestyrelsesmedlemmerne. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 Ekstra Krolfbane (status 

Bent S.) 

 

 Svømning / Vandgymnastik 

(status Bent C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yoga (ny aktivitet?) 

 

 

 Evaluering instruktørmøde 

20/9-2018 

 

 Gaveindkøb runde dage mv. 

 

 

 Beklædning (regulativ) – 

hvad skal tilbydes) 

 

 

 Status logo til NSM 

(deadline mm.) 

 

 Hjemmesiden (tilmelding via 

formular mv.) 

 

 Annoncering (Ugeavisen) 

 

 Julefrokost 2018 (status 

Bent C.) 

 

 

 

Ekstra Krolfbaner er forsat uafklaret. – Dog er der god tid, da 

aktiviteten først er aktuelt igen til foråret 2019. 

 

Svømmedeltagere: 

Mandag: På hold 1 er der tilmeldt 66 og 64 på hold 2. 

Fredag: På hold 1 er der tilmeldt 69 og 37 på hold 2. 

Vandgymnastik fredag: 

På hold 1 er der tilmeldt 43 og 26 på hold 2. 

Positive tilkendegivelser omkring hold og tidsopdeling er 

modtaget fra svømmedeltagere. 

Pt. arbejdes der med udfordringer omkring hvornår man efter 

endt vandgymnastik skal være ude af svømmehallen. 

Svømmehallen har ændret tid fra kl. 13.45 til kl. 14.00, men til 

gengæld må vi så give afkald på at bruge skabe i klubfaciliteter.. 

 

Yoga aktivitet blev drøftet, uden endelig konklusion. Andre 

løsninger undersøges og emnet genoptages. 

 

Godt møde. -  Behov for at møde hinanden som instruktører og 

med bestyrelsen. 

 

Signe indkøber oktober gaven. Finn indkøber gave til november 

mødet. 

 

Signe justerer ændringer og arbejder videre med udformningen af 

dokumentet. Undersøger hvad der gives af tøj til de forskellige 

grupper. 

 

Modtaget et forslag. Bent C. inviterer forslagsstiller med på 

bestyrelsens næste møde. 

 

Ansøgningsskema vedr. kursus er klar og anvendelig på 

hjemmesiden. 

 

Punktet genoptages senere. 

 

Hal 1 reserveres til afholdelse af julefrokosten. Menuen bestilles i 

Arenaen. Orkesteret: Nødderne er reserveret. 

Juleudvalget træder sammen for nærmere planlægning. 



 

 Arbejdsopgaver   

 

 Evt. medlemskab af DGI.  

   

 Frivillige hjælpere i Arenaen 

(arrangementer, indtægter 

mm.) 

 

 

Emnet udsættes til et senere tidspunkt. 

 

Medlemskab af DGI er ikke aktuelt pt. 

 

Finn og Lisbeth gav referat af samarbejdsmødet med Arenaen. De 

udarbejder et arbejdsnotat/dokument om, hvor mange timer og 

hvilke typer af opgaver Næstved senior-motions frivillige 

fremover skal/vil bidrage til løsning af i Arenaen på årsbasis. Finn 

og Lisbeth indbyder de frivillige til møde. Næstved -senior motion 

afholder forplejningsudgiften. - Emnet genoptages. 

  

 

3. Økonomi.  

 Aktuel status foreningens 

økonomi. 

 Kursusansøgning 

 

 

 

Steen sendt afbud, derfor udgår punktet. 

  

Kursusansøgningen stilles i bero og andet uddannelsesmulighed 

undersøges. 

 

 

4. Medlemmer   

 Medlemsregistrering (ind- 

og udmeldelse)  

 Status opkrævning 

kontingent for 2018 

 

 

 

Bents S. orienterede om medlemstallet: 

Medlems tilgang er støt stigende, der er indmeldt 35 medlemmer 

i perioden 7/9 - 11/10. I alt er der indmeldt 875 medlemmer i 

Næstved Senior Motion. 

Betalingsfrist for kontingent er sat til den 15/10 for 35 ny 

indmeldte. 

15 personer vil inden for nærmeste fremtid modtage girokort. 

Indsamling af mailadresser på medlemmer er nødvendig, hvis 

meddelelser fremover skal sendes via administrationssystemet. 

Bent S. vil gerne være den ansvarlige redaktør for 

kommunikationen med medlemmerne.  

 

  

5. Fondsmidler. 

 Status evt. nye projekter 

(Finn)  

 

 

 

Intet nyt fra Finn. 

  

6. Meddelelser fra formanden.   

 

 

Bent C.; orienterede om: 

Nyheder om kultur og fritid i Næstved kommune. 

 Uddeling af kulturpris 

Niels Hjort stopper som instruktør (kroket/krolf) ved udgangen af 

året. Lena Carlsen overtager opgaven. Mogens Ottesen hjælper til 

med Krocket. Opgavebeskrivelse for Kroket og Krolf blev omdelt. 

Stolegymnastikken afvikles i ”gamle cafeteria” den 8/11 & 21/11. 

Lisbeth justerer aflysningsplanen. 

Tina Wonge stopper i Arena Næstved. 

Sport 2018 i Herning udlodder to billetter ved lodtrækning. NSM 

er tilmeldt lodtrækningen. 

Modtaget Mail fra ”Firma idrætten” omkring medlemskab. 

Gaveide til Nytårskur 2019 drøftet og vil blive bestilt. 

  

  

7. Post siden sidst.   

 

 

Medlemsblad: Idrætsliv. 

Reklame for kuglepenne. 

 

 

8. Eventuelt.  

 

 

Forslag fremkom: Indkøb af sangbog til foreningen! 

Der er alligevel gymnastik den 25/10.  

Mail er tilsendt de medlemmer, hvor vi har mailadresser, og 

sendes via Foreningsadministrator.  

Lisbeth sender oplysningen på Facebook (Næstved Senior Motions 

Venner). 

Forslag om nyt punkt til dagsorden fremover: Dagsaktuelt. 



Jannie fortæller at Skånegymnasterne vil afprøve ”Budo” rummet, 

som er tilgængelig i hallen på første salen over mellemgangen til 

hal 1 og hal 2.  

”Sårbarhed” for afvikling af gymnastik ved instruktør fravær blev 

drøftet. 

 

 

9. Næste møde. 

 

 

Punkter til mødet den 2/11-2018: 

Dagsaktuelt. 

Logo for Senior-motion, (forslagsstiller inviteres) 

Årsplan 2019  

Annoncering (Ugeavisen) 

 

 

 
Referat godkendt og underskrevet den 2/11-2018 af:  


