
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 5.04 - 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:   Jannie              

  

 
Dagsorden:    
Mødeleder: Bent Christensen                         

 
 Referent: Signe Pedersen                                               
 

 
1. Referat fra 1. marts 2019   

 Godkendelse af referat fra 
sidste møde  

 

 

Deltagerne godkendte og underskrev referatet fra 1.marts.   

 
2. Bestyrelsens arbejde. 

 Evaluering Generalforsamling 
21.03.2019 (referat 
vedhæftet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evaluering Instruktørmøde 
14.03.2019   

 
 
 
 
 
 
 
 

 Årsplan 2019/2020 
(vedhæftet) 

  

 Medlemsaktiviteter                                    
(Forår & Sommer 2019 - 
vedhæftet) 

  

 Medlemsaktiviteter                                 
(Efterår & Vinter 2019/2020 – 
vedhæftet) 

 

 Ny sæson 2019/2020                             
(aktiviteter, lokaler, hæfte 
mm.) 

 
 
 
 

 

Stor tak til dirigenten Chris, der ønskede afregning med vingave i 

stedet for vederlag som øvrige år. 

Fantastisk at lyden/højtalersystemet virkede optimalt. 

Der deltog 120-130 medlemmer. 

Afviklingen af generalforsamlingen tog en time. 

Bord/stole opsætning + borddækning tog 1 time. 

Oprydning tog 20 minutter.  

Overvejelser til næste års planlægning: 

 Betale for bordopsætning. 

 Fremrykke tiden for generalforsamlingen. 

 Kulturelt indslag, for at tiltrække flere medlemmer som 

deltagere. 

 Fornyelse af mødeindkaldelsen. 

 Talerstolen placeres så bestyrelsesmedlemmer har 

øjenkontakt med hinanden. 

 

Bestyrelsen er glade for de gode ideer der kommer fra 

instruktørgruppen. 

Vil forsat benytte gruppeopdeling, som kan give plads for 

medlemmer til at ”summe” over ideer og dilemmaer, man møder 

som instruktør. 

Mødested og tid er OK, da det er tæt på hal og efter fysisk træning. 

Forplejningen er også god. 

Jess påføres instruktør- og hjælperlisten som NSM-fotograf. Han 

afregnes for de km. han kører ifm. sit fotoarbejde. 

 

Årsplanen gennemgået. Bent C. sørger for justeringen af årsplanen. 

 

 

Idrætsanlæg til forårs- og sommeraktiviteter er godkendt, og kan 

tages i brug.   

          

Bent C. undersøger afbudsfrekvensen i hallen for den kommende 

sæson. 

 

 

Lille prisforhøjelse for leje af hallerne for den kommende sæson kan 

forventes. 

Afventer tilbagemelding fra Næstved kommune omkring booking af 

lokaler for efterår/vinter sæson. 

Steen fremsender ansøgning omkring bowling. 

Jess er i gang med fotografering af aktiviteter, billederne skal indgå i 

den nye folder. Første udkast af folderen behandles på juni mødet. 



 

 Logo (videre forløb) 
 
 
 

 Årsmøde Frivilligcenter 
Næstved (vedhæftet). 

 

 Gaveindkøb runde dage mv.                 
(ændring procedure) 

 
 

 Foredragsemne (status)  
 
 

 Dagsaktuelt 
 

 

Tekstplacering på logoet og andre justeringer blev drøftet. Bent C. 

undersøger forsat muligheder. Genoptages på næste møde. 

 

Finn deltager i årsmøde i Frivilligcenter Næstved. Den 25/4. 

 

 

 

Instruktørerne tog godt imod forslaget omkring tid og sted for 

fejring af runde dage og andre markeringer. Der er tre instruktører 

der fejres på instruktørmødet i september.  

 

Intet nyt fortæller Finn. 

 

v. Bent C.: 

Orienterede om pengeoverførselsfupnummeret, - politiet er blevet 

informeret. 

Drøftet lokaletilskudsregler med Jan Jeppesen fra Næstved 

kommune: 

 Der ydes lokaletilskud til arrangementer som afholdes i 

forlængelse af foreningens aktiviteter / motion / bevægelse. 

Finn vikarierer for Bent C. den 23/5 sammen med Ingvar til 

arrangement i Røjleparken, Fensmark. Her vil de fortælle om NSM 

og undervise i gymnastik. 

V. Finn: 

Der er reserveret lokale i hallen til bordtennisafslutning den 30/4. 

Der gives forsat 10 kr. fra ”kulturkassen” pr. deltager ved 

afslutninger. 

 
 
3. Økonomi. V. Steen 

 Aktuel status foreningens 
økonomi. 

 

 

 Saldo på foreningskonto i Spar Nord pr. 1.april: 505.193,90 kr. 

+ 100.000 indestående i Sparekassen Sjælland. 

Opkrævning fra Næstved Kommune er reguleret. 

 
 
4. Medlemmer v. Bent S.  

 Medlemsregistrering (ind- og 
udmeldelse)  

 Status opkrævning 
kontingent for 2019 

 

  

Medlemstallet pr. 4/4 er 801. 

For et år siden var der 689 indmeldt. 

Der er slettet 21 restanter, da de ikke reagerede ved henvendelse. 

Der er fremsendt forespørgsel til otte medlemmer  

” om de forsat ønsker medlemskab?” 

 
  
5. Meddelelser fra formanden.   
 

 

Bent C. - udsender opdateret notat over NSM 

bestyrelsesrepræsentanter gennem årene.  

Journalist fra Sjællandske er inviteret den 11/4,- vil gerne skrive en 

artikel om NSM. Finn tager hånd om opgaven. 

Ekstra Power bank er bestilt. 

 
 
6. Post siden sidst.   
 

 

Kuglepen reklame. 

Blad: I Form. 

 
 
7. Eventuelt.  
 

 

Emne der skal drøftes med instruktørerne: Medlemmer med Livs- 

omsorgstestamente! – AP:112. 

 
 
8. Næste møde. 
 

 

Punkter til mødet den 03.05.2019 

Folderen 2019 -2020 

Forretningsorden for NSM  

Opdatering af diverse notater, procedure og retningslinjer for NSM. 

Logo, opsamling og beslutning. 

Økonomi: NSM`s formue – anvendelsesmuligheder?  

 

Referat godkendt og underskrevet den 3/5/-2019 af:  


