
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 03.05 - 2019 kl. 9.30 – 13.00 
 

i Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16, Næstved   
 
Mødedeltagere:  
Bent Christensen (Formand), Finn Keld Hansen (Næstformand), Steen Joost (Kasserer), Signe Pedersen (Sekretær), Per 
Pilegaard Hansen, Bent Schultz, Karen Olander, Lisbeth Hedebo Schomann (suppleant) & Jannie Lydiker (suppleant).      
 
Afbud: Bent Schultz                 

  

 

Dagsorden:  

Mødeleder: Bent Christensen                            

 
Referat: 
Referent: Signe Pedersen                                              
 

 

1. Referat fra 5. april 2019   

 Godkendelse af referat fra sidste 

møde  

 

 

April referatet blev godkendt og underskrevet af de 

tilstedeværende. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 Forretningsorden NSM 

(gennemgang / godkendelse)  

 

 Hæfte til sæson 2019/2020 

 

 

 

 

 Årsplan 2019/2020 (vedhæftet) 

 

 

 

 

 Medlemsaktiviteter 

(Efterår & Vinter 2019/2020) 

 

 Logo (opsamling, videre forløb 

mm.) 

 

 

 

 Diverse procedurer mv. 

(opdatering) 

 

 

 

 

 

 Foredragsemne (status)  

 

 Dagsaktuelt 

 

 

Bestyrelsens mødedag blev drøftet. Signe arbejder og 

udsender ændringsforslag til punk 3.2 i forretningsorden. 

 

 

Indhold, opsætning og billede fornyelse blev drøftet. Bent 

C. tager de gode ideer med til trykkeriet. Der bestilles 

1000 stk. til omdeling. Hver især noterer på 

”Uddelingslisten ” i hvilke områder folderen lægges. 

 

Bestyrelsesmødet den 7/6 ændres til mandag den 3/6. 

Finn afmelder lokale i Frivillighed centeret. Der var ingen 

øvrige ændringer/bemærkninger til den udsendte årsplan 

dateret 30/3-2019 fra Bent C. 

 

Bent C. ajourfører Yoga og Svømmetider for den 

kommende sæson. 

 

Der er enighed i bestyrelsen omkring logosymbolet, der 

fremover skal signalere Næstved Senior Motion. Det nye 

logo vil være at finde på den nye folder, der uddeles 

senest til august. 

 

Diverse beskrivelser/dokumenter blev kommenteret/ 

ajourført. Signe udarbejder en liste, hvor dokumenterne 

noteres, for derved at skabe overblik. 

Der skal udarbejdes mål, procedure og retningslinje for 

økonomisk tilskud fra bestyrelsen for møder og ved 

aktivitetsafslutning. 

 

Intet nyt omkring foredragsemner fortæller Finn. 

 

V. Bent C. fortæller: 

At to nye Svømmeinstruktører Lis Rothgart Petersen og 

Hardy Nielsen gerne vil tage livredderprøven. 

Instruktørlisten opdateres og udsendes efterfølgende. 

Kontrakt omkring brug af svømmehal for perioden 1/9 til 

den 27/4-2020 er underskrevet. 

NSM historiske bestyrelsesliste ajourføres og udsendes til 

bestyrelsesmedlemmer. 

Nyt v. Finn: 

Der er afholdt afslutning for bordtennis, - 30 deltog. 

Menuen bestod af smørrebrød + en øl. 



Uheld oplevet: et medlem gled i noget olie i Arenaen. 

Har deltaget i Frivillighedscenters årsmøde. 

Nyt v. Karen: 

Orienterede om den kommende vagtplan for 

gymnastikinstruktører. Muligt emne for ny tilgang af 

instruktør i 2020. 

Nyt v. Jannie: 

Skånegymnaster og yogaholdet havde fælles afslutning, 

hvor 45 deltog. Der var arrangeret gåtur på Åsen og 

Kaffe/kage hygge. 

Der arrangeres Yoga og Pilate`s tur til Grækenland for et 

hold interesserede medlemmer til august.  

 

  

3. Økonomi v. Steen.  

 Aktuel status foreningens økonomi. 

 

 Foreningens formue (anvendelse) 

 

 

Dagens økonomital i kr. er: 

498.000,00 i Spar Nord og 100.000,00 i Sparekassen. 

 

Anvendelse af formue genoptages på næste møde. 

 

4. Medlemmer   

 Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse)  

 Status opkrævning kontingent for 

2019 

 

  

Bent C. orienterede om at der pt. er indmeldt 796 

medlemmer i foreningen. 

  

5. Meddelelser fra formanden.   

 

 

Punktet udgår og indholdsdelen vil fremover være at finde 

under dagsaktuelt. 

 

 

6. Post siden sidst.   

 

 

Modtaget en del mail fra DGI. 

Næstved Kultur & fritid afholder temamøde for frivillige 

ildsjæle den 14/5 kl. 18.30-21 i Sydpolens Cafe., 

Sydbyskolen 

 

 

7. Eventuelt.  

 

 

Røgleparken vil gerne høre om NSM den 23/5 i tidsrummet 

13-15.  

 Finn og Lisbeth fortæller om foreningen.  

 Ingvar underviser i stolegymnastik  

Emner der også blev drøftet på mødet: 

o Sjællandske artikel omkring NSM. 

o Hygiejnestandarten i hallen!!!! 

Karen indkøber og leverer gave til æresmedlem der har 

fødselsdag i maj.  

 

 

8. Næste møde. 

 

 

Punkter til mødet mandag d. 03.06.2019 

NSM Forretningsorden 

Foreningens formue (anvendelse) 

 

Emner/punkter til september instruktørmødet: 

 Modtagelse af nye medlemmer! 

 112 Appen – Rekvirere hjælp. 

 

 
Referat godkendt og underskrevet den 3/6-2019 af:  


