
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 7.12 - 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).      
 

 

Dagsorden:                     

Mødeleder: Bent Christensen                            

 

                                        

 Referent: Signe Pedersen                                               

 

 

1. Referat fra 2. november 2018   

 Godkendelse af referat fra sidste møde  

 

 

Referatet fra 2.nov blev godkendt og underskrevet af 

de tilstedeværende. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 Årsplan for 2019. 

 

 

 

 Ekstra Krolfbane (status Bent S.) 

 

 

 Yoga (nye muligheder) 

 

 

 

 

 

 

 Gaveindkøb runde dage mv. 

 

 

 

 

 

 Beklædning (regulativ) – hvad skal 

tilbydes) 

 

 

 Julefrokost 2018 (status)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medlemskab NIU (Næstved Idræts 

Union) 

 

 

 

 Nytårskur 2019 

 

 

 

 

Bent C. har efter redigering udsendt årsplan og 

medlemsaktivitetsplan forår/sommer 2019 samt 

efterår/vinter 2019/2020.(dateret 02-12-2018) 

 

Bent S. orienterede om at krolfsæt og lærredsposer 

er indkøbt af Preben. 

 

Jannie fortæller, at et medlem har Yogaerfaring og er 

interesseret i opgaven som instruktør for et hold 

medlemmer. Emnet genoptages på næste møde. Her 

drøftes lokalemuligheder, holdstørrelse, opstart, 

aktivitetsperiode og kriterier for udvælgelse af 

medlemmer til yogaholdet. 

 

Bent C. indkøber vin til halpersonale. Karen og 

Lisbeth indkøber december gaven. 

Bent C. udleveret gaveliste 2019.  

Januar gaver overrækkes ved Nytårskuren 17/1. Bent 

C. og Karen vil orientere personerne.  

 

Signe justerer dokumentet ud fra beslutning om, at 

tights er på linje med shorts. Prisniveau er mellem 3-

500 kr. 

 

Der er solgt 254 billetter. Menu prisen er 270 kr. pr. 

person. Medlemsprisen bliver reduceret til 150 kr. 

ved hjælp af de penge, de Frivillige via deres 

arbejdskraft har tjent ved diverse Arena Næstved 

arrangementer. – Stor TAK 

Bordopsætning og fordeling blev drøftet. Alle møder 

ind torsdag kl. 9.00 

Dørene til julefrokosten åbnes kl. 11.45 for 

medlemmerne. 

 

Medlemskab pr. år er sat til 1200 kr. Foreningen har 

gjort brug af NIU’s førstehjælpskursus i 2018. Emnet 

genoptages på januar mødet. 

 

Bent C. har bestilt lokale. Afventer forslag til menu 

fra Louise. Indbydelse udsendes til gæster inden for 

nærmeste fremtid. 

Gave er indkøbt. Emnet genoptages på næste møde. 



 

 Dagsaktuelt 

 

 

Et medlem er kommet lettere til skade på en af 

trapperne i svømmehallen. Instruktørerne har taget 

hånd om sagen. 

 

 

3. Økonomi.  

 Aktuel status foreningens økonomi. 

 

 

Steen orienterede om saldoen pr. 30/11. Den er på 

475.056,57 kr. 

  

 

4. Medlemmer   

 Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse)  

 Status opkrævning kontingent for 2018 

 Kontingent for resten af 2018 

 

  

Bent S. orienterede om aktuelt medlemstal: 

 Pt. indmeldt 881  

 Fremgang på 45 medlemmer sammenholdt 

med sidste år på samme tid. 

 11 medlemmer får tilsendt giro. 

 Forventer betaling inden for nærmeste fremtid 

fra to medlemmer. 

  

  

5. Fondsmidler. 

 Status evt. nye projekter (Finn)  

 

 

Punktet fondsmidler tages af som fast punkt. Såfremt 

der er udvikling/sker nyt, vil emnet figurer på den 

udsendte dagsorden. 

 

  

6. Meddelelser fra formanden 

 

 

Bent C. har talt med sidste års dirigent, som gerne 

stiller op til valg på generalforsamlingen i 2019. 

 

7. Post siden sidst.   

 

 

Medlemsblad: Idrætsliv. 

Kuglepen reklame. 

 

 

8. Eventuelt.  

 

 

Intet. 

 

9. Næste møde. 

 

 

Punkter til mødet den 11/1-2019: 

NIU-medlemskab? 

Evaluering af julefrokosten 

Generalforsamling d. 21.03-2019: 

 Planlægning 

 Beretning 

 Valg 

Yoga aktivitet: 

Lokalemuligheder, holdstørrelse, opstart, 

aktivitetsperiode og kriterier for udvælgelse af 

medlemmer til holdet. 

Planlægning af Nytårskur d. 17.01-2019 

Planlægning af instruktørmødet d. 14.03-2019 

 

 
Referat godkendt og underskrevet den 11/1-2019 af:  


