
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Mandag den 03.06 - 2019 kl. 9.30 – 13.00 
 

på Strandagervej 20, 4736 Karrebæksminde   
 
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).      
 
Andet: Bent S.  forlod mødet kl. 11               

  

 

Dagsorden:  

Mødeleder: Bent Christensen                           

 

Referat:  

Referent: Signe Pedersen                                               

 

 

1. Referat fra 3. maj 2019   

 Godkendelse af referat fra sidste møde  

 

 

Maj referatet blev godkendt og deltagerne satte deres 

underskrift på dokumentet. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 Forretningsorden NSM 

(godkendelse & underskrift) 

 

  

 Hæfte til sæson 2019/2020 

 

 

 Medlemsaktiviteter 

(Efterår & Vinter 2019/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diverse procedurer mv. (dokumentliste) 

 

 

 Dagsaktuelt 

 

 

Ændringsforslaget til punkt 3.2 i forretningsorden 

blev vedtaget og dokumentet blev påtegnet af de 

tilstedeværende. 

 

Der blev udtrykt stor tilfredshed med indholdet og 

folderens udseende. Bent C. bestiller 1000 stk. hos 

trykkeren. Folderen medbringes til august mødet. 

 

Den udsendte aktivitetsplan for efterår/vinter 

2019/2020 blev godkendt. Bent sørger for at den 

kommer på hjemmesiden sammen med årsplanen. 

Emner der også blev drøftet: 

 ”Hvordan fremmes breddeidrætten?”  

 Haludgifter nu og tidligere. 

 Lokalebrug og tilskud. 

 Rene og snavsede lokaler. 

Bent C. kontakter kulturforvaltningen for dialog med 

Ole Hansen omkring emner og dilemmaerne. Finn 

deltager også i mødet. 

 

Signe omdelte notat med oplistning af diverse 

procedurer. Emnet genoptages på august mødet. 

 

V. Signe: 

Orienterede om ændringer omkring cykling. Kan 

studeres på hjemmesiden. 

V. Finn: 

Fortalte om Lisbeth, Ingvar og hans hyggelige besøg i 

Røgleparken. Der deltog alt i alt 10-12 mennesker. 

Derudover er han i gang med at søge fond om penge. 

V. Karen: 

Anni Mortensen æresmedlem takker for 

opmærksomhed ved sin runde dag. 

Karen tilsender opdateret data om Senior-motion til 

ugeavisen. 

V. Lisbeth: 

Arenaen indkalder frivillige til teamsamarbejde 

omkring løsning af hal rengøring og praktiske 

opgaver + hyggelig samværstimer. 

V. Bent C: 

Instruktører der vedligeholder smidighed, kondition 

og kreativitet ved øvelser i fitnesscenter kan søge 

refusion hos Næstved Senior Motion, som dækker 25 



% af udgiften. 

Instruktører der har ”runde dage” fejres på mødet til 

september. 

 

 

3. Økonomi. V. Steen 

 Aktuel status foreningens økonomi. 

 

 

 

 

 

 Foreningens formue (anvendelse) 

 

 

Steen fortalte om: 

Indestående pr. 28.05 som er: 479.926,48kr. 

Næstved kommunes tilskud til bowling: 19.688,00 kr. 

Favorabel pris til trykker, for faglig sparring til logo 

og nyt hæftet for næste sæson 1.500 kr. 

Til orientering blev bilag over Haludgifter omdelt. 

 

Signe udarbejder et arbejdsnotat med de gode ideer 

der fremkom under punktet. Emnet genoptages 

senere. 

 

 

4. Medlemmer v. Bent S. 

 Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse)  

 Status opkrævning kontingent for 2019 

 

  

 

Der er tre nye tilmeldt og et medlem er genindmeldt. 

Deadline for kontingent er den 10/6. 

Herefter er der indmeldt 795 medlemmer. 

 

 

5. Post siden sidst.   

 

 

Bent C. har modtaget: 

 reklame for kuglepen. 

 Medlemsbladet: Idrætsliv 

 

 

6. Eventuelt.  

 

 

 

7. Næste møde. 

 

 

Punkter til mødet den 02.08.2019 

 Foreningens formue (anvendelse, se 

arbejdsnotat) 

 Hæfte til sæson 2019/2020 

 Diverse procedurer mv. (dokumentliste) 

 

 
Referat godkendt og underskrevet den 2/8-2019 af:  


