
Bestyrelsen for Næstved Senior Motion 

Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 1.02 - 2019 kl. 9.30 – 13.00 
 

i Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16, 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: Jannie Lydiker                

  

 

Dagsorden:   
Mødeleder: Bent Christensen                          

 

Referat:  
Referent: Signe Pedersen                                               

 

 

1. Referat fra 11. januar 2019   

 Godkendelse af referat fra sidste møde  

 

 

Referat fra 11. januar blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 Evaluering af Nytårskur 17.01-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Lokalebestilling sæson 2019/2020 

 

 

 

 

 

 Yoga (status. opstart, prøveperiode) 

 

 

 

 Gaveindkøb, runde dage mv. 

 

 

 

 Evaluering af svømning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vellykket arrangement. Smørrebrødet var lækkert, 

dog manglede ”det ekstra ordinære” elementet, der 

var givet tilsagn om. 

Model /overvejelser ved overrækkelse af gave næste 

år. Tre personer der løser opgaven: En toastmaster, 

en der udleverer gave og en der udlever kuvert.  

Bent har leveret gave til to af de tre, der ikke var 

tilstede ved arrangementet. 

 

Bent C. har fremsendt ønsker til Næstved kommune 

og Arenaen v. Jacob om lokaler jf. aktiviteter 

beskrevet i vores folder. 

Mulighed for anvendelse af tidligere cafe er tilstede, 

undersøgt af Bent C.  

 

Efter først til ”mølle-princip” er 15 medlemmer 

tilmeldt Yoga hos Susanne. Bent C. har givet 12-15 

afslag som også ønskede aktiviteten. 

 

Drøftet om der var andre måder at fejre 

begivenheder/fødselarer på end den eksisterende!!!!! 

Punktet tages med på instruktørmødet. 

 

Mange er tilmeldt listerne og deltager i svømning: 

Hold 1         Mandag: 67         Fredag: 72 

Hold 2         Mandag: 65         Fredag: 37 

 

Vandgymnastik: 

Hold 1                                     fredag:48 

Hold 2                                     fredag:29  

 

Der er en del afbud/fravær af svømmere. 

Medlemmer kommer og går forskudt i perioden. 

Tidsrummet for svømmetiden er varieret, nogen er 

der kort og andre i længere tid. 

Medlemmer anvender fasiliteter i svømmehallen 

forskelligt. 

Nye medlemmer får anvist hold 2 om fredagen.         

(opslag på hjemmesiden). 

Pt. er der en god fordeling af medlemmernes 



Bestyrelsen for Næstved Senior Motion 

 

 

 

 

 

 Instruktørmødet 14.03-2019 

(planlægning) 

 

 

 

 

 

 

 

 Generalforsamling 21.03-2019 

(planlægning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foredragsemne (status) 

 

 

 Dagsaktuelt. 

 

 

 

 

 

 

anvendelse af hallen og tiden der er til rådighed.  

Bent C. undersøger tilskudsmulighed og udgiften i 

forbindelse med leje af hal + livredder.  

 

Bent C. har bestilt lokale og forplejning. 

Forslag fremkom til bordopsætning: i hesteskoform. 

Bestyrer tages med på råd. 

Forslag til emner på mødet: evaluering af nytårskur, 

aktiviteter som Yoga, svømning, 

beklædningsregulativ/dresscode, sommerfest, 

associeringsaftale, pausekultur. Signe udarbejder 

forslag til dagsorden.  

 

 

Mødeindkaldelsen blev gennemgået. Opslag i hallen og 

på vores hjemmeside. Karen sørger for 

offentliggørelse i ugeavisen den 28.februar.  

Bent C. bestiller Hal 1 i tidsrummet 12-15. 

Steen indkalder revisorsuppleant til revision af 

regnskab. Den ene revisor er pt. sygemeldt.  

Der bestilles kaffe/te til 200 deltagere. 

Lydforhold tjekkes inden afholdelse af 

generalforsamlingen: 

 anvende 

eget materiel og  

 involvere 

halpersonale. 

 

Finn arbejder på at få foredragsemnet 

”fremtidsfuldmagter” sat i værk for medlemmerne. 

 

V. Bent C.: 

Modtaget ansøgning fra 2 instruktører, der vil på 

vandgymnastik kursus i Ringsted. Kurset blev 

bevilliget. 

Drøftet afløser/vikar situationen med Åse og Carries 

hold. Der er afløser den 7/3 og 18/3 til Tai Chi og Oi 

Gong, hvis det bliver aktuelt. Åse vil arrangere oplæg 

for medlemmerne a`1 times varighed. 

V. Lisbeth; 

Herlufsholm IF efterlyser frivillige der vil hjælpe, når 

der skal afvikles Skills i Næstved. De frivillige 

indtjener x antal kr. til foreningen. Lisbeth informerer 

medlemmerne om opgaven. 

Der bliver ikke arrangeret fælles Lady walk gåtur i år. 

Aflysninger for hallen ajourføres på hjemmesiden. 

Forslag om, at der aftales retningslinjer for brug af 

logoet. 

V. Karen: 

Vagtplan for gymnastik instruktører ajourføres og 

medlemmer informeres. 

V. Finn: 

Medlemskab pr. år for brug af lokaler i 

frivillighedscenteret koster 300 kr.- Blev bevilliget. 

   

 

 

3. Økonomi. V. Steen 

 Aktuel status foreningens økonomi. 

 Spar Nord (negativ rente?) 

 

  

Steen orienterede om regnskab for 2018, materialet 

vil blive behandlet på generalforsamling. 

Modtaget 6800,00 kr. fra Næstved Firmasport for året 

2017 jf. associeringsaftale. 
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4. Medlemmer V. Bent S. 

 Medlemsregistrering  

(ind- og udmeldelse)  

 Status opkrævning kontingent for 2019 

 

 

Der var indmeldt 863 medlemmer pr. 10/1-2019 

I perioden 10/1-31/1-2019 kom der; 

 11 nye medlemmer og 

 22 blev meldt ud. 

Girokort for medlemskab 2019 er udsendt. 

Otte nye medlemmer vil få tilsendt girokort inden for 

nærmeste fremtid. 

 

 

5. Meddelelser fra formanden.   

 

  

Se under dagsaktuelt. 

 

6. Post siden sidst.   

 

 

Ingen post modtaget 

 

7. Eventuelt.  

 

 

Forslag: at introducere medlemmer i hvordan man 

bruger hjertestartere!!!!!! 

 

 

8. Næste møde. 

 

 

Punkter til mødet den 01.03-2019 

Generalforsamling 21.03-2019 (planlægning) 

Instruktørmødet d. 14.03-2019 (planlægning) 

 

 

 
Referat godkendt og underskrevet den 1/2-2019 af:  


