
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 06.09 - 2019 kl. 9.30 – 13.00 
I Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16, 4700 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).                   

  

 

Dagsorden:  

Mødeleder: Bent Christensen        

 

Referat: 

Referent: Signe Pedersen                              

 

 

1. Referat fra 2. august 2019   

 Godkendelse af referat fra sidste 

møde  

 

 

Referat fra 2. august blev godkendt og underskrevet af de 

tilstedeværende. 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 Rullende Demensrådgivning                    

(besøg af Ole Hilden og Anette 

Rand) 

 

 

 Medlemsaktiviteter 

(Efterår & Vinter 2019/2020 – 

sæsonstart, kendte aflysninger 

mv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instruktørmøde 19/9-2019               

(dagsorden, mærkedage mv., 

instruktørliste) 

 

 

 Møde med Kultur og Fritid (Ole 

Hansen) 

 

 

 

 

 

 

 Diverse procedurer mv. 

(dokumentliste) 

 

 Mærkedage instruktører mfl. 

 

 

 

 

 NIU (info) 

 

Ole Hilden og Anette Rand fortalte om deres arbejde med 

rådgivning omkring demens. Projektet har kørt i 1,5 år og vil 

slutte ved udgangen af året. Aftalt at de giver et oplæg på 

instruktørmødet den 19.sep. 

 

Der er Venteliste til skånegymnastik og Yoga. 

Bent C. har aftalt med bowlingcenteret (v. Michelle) at NSM 

forsætter på samme vilkår som hidtil året ud. Steen og Bent 

C. søger ny aftale med Bowlingcenteret inden år 2020. 

 

Næstved hal 1 er lukket næste uge. Gymnastikken afvikles i 

hal 2 og stolegymnastikken søges flyttet til indgangsarealerne 

i Arenaen. 

Anvendelse af lokaler/ huset på Kildemarksvej 70 til 

aktiviteter blev drøftet. 

Drøftet udvidelse af krolfspillet på baggrund af fremsendt 

mail.  

Bestyrelsen vil som udgangspunkt fastholde de udmeldte 

perioder for sommer og vinteraktiviteter. 

Emnet genoptages med instruktørerne for nærmere drøftelse 

af dilemmaerne ved ændring/ justering/ konsekvenser det 

har/får for de enkelte aktiviteter.   

 

Foyeren (bagerst) i Arenaen anvendes som mødelokale. 

Mødet afholder i tidsrummet 12-16. Bent C. bestiller 

forplejning. Signe udarbejder forslag til dagsorden. Bent C. 

justerer instruktørlisten. 

 

Bent C. og Finn havde et godt møde med Ole Hansen og 

Margit Bak Grønnegaard. Følgende emner blev berørt: 

 ”Fremme breddeidrætten” 

 Lokalebrug, udgifter/ tilskud og renholdelse 

 Samarbejde med andre foreninger. 

Næstved Fritid og kultur afdeling vil indkalde til et opfølgende 

møde. 

 

Signe og Bent C. samstemmer dokument-beskrivelserne. 

Efterfølgende uddeles de til bestyrelse og instruktører. 

 

Karen sørger for indkøb af gave til gratulanter. Bent C. sørger 

for kort og flag. 

 

Medlemsskab af NIU forsætter uændret indtil videre. Finn er 

ansvarlig for at emnet genoptages efter afholdt møde med 

Kultur & fritid afdelingen.  



 

 Julefrokost (indledende 

drøftelser) 

 

 

 

 

 

 

 Dagsaktuelt  

(Hal 1 14/11, gl. cafeteria, 

udendørs aktiviteter) 

 

 

Juleudvalget træder sammen for detail planlægning. Det er 

Bent. C, Karen og Lisbeth. 

Følgende blev emner blev drøftet: 

 Hvem kan rumme NSM. Antal deltagere? 

 Central beliggenhed? Hvor? 

 Hvem udbyder mad og til rimelige priser? 

 Kulturelt indslag? 

 

Nyt v. Bent C.; 

Hal 2 er optaget den 14/11, derfor omlægges gymnastikken 

til hal 1. 

Mediekonsulent henvendt sig omkring senioraktivitet – 

Bestyrelsen takker nej til tilbuddet. 

Modtaget reklame for power bank og kuglepenne. 

Nyt v. Signe 

Hyggelig afslutning for cykelholdet. Signe indkalder de 

cykelansvarlige til et forårsmøde for planlægning af sæson 

2020 cykelture. 

Ny Stavgangsinstruktør tiltrådt i Foråret, hun hedder Merete.   

 

 

3. Økonomi.  

 Aktuel status foreningens økonomi 

v. Steen 

 Lokaletilskud (bowling) 

 

 Foreningens formue (anvendelse) 

 

 

 

Steen fortæller at saldoen i Spar Nord pr. 30/8 er: 

118.127,00 kr. og i Sparekassen Sjælland er saldoen  

450.150,00 kr. = i alt 568.277,00 kr.  

 

Følgende forslag fremkom:  

 Idrætstur til Gerlev Idræts højskole 

 Kulturelle oplevelser for instruktører 

 Tur til skovtårnet. 

 

4. Medlemmer v. Bent S.  

 Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse)  

 Status opkrævning kontingent 

for 2019 

 

  

Bent S. fortæller: 

At der pt. er indmeldt 842 medlemmer, og der pt. er 6 som 

endnu ikke har betalt. Om et par dage kontrollerer Bent S., 

om de 6 medlemmer har overholdt deres betalingsdato. 

18 nye medlemmer vil inden for nærmeste fremtid modtage 

et girokort for medlemskab. 

  

 

5. Post siden sidst.   

 

 

DGI-kampagnen ”du kan mere i foreningen”. 

Invitation til Frivillig Fagfestival d. 26/9 

Arenaen udsendt invitation til de frivillige ildsjæle den 27/9. 

 

 

6. Eventuelt.  

 

 

Emne der også blev drøftet på mødet: 

Godtgørelse til instruktører.  

I forhold til ansvarsområde! Mængde af opgave! 

Rolle/funktionsbeskrivelse! Omfang af administrativ opgave 

for foreningen!  

Karen overbringer en tak for opmærksomhed fra Anni 

Mortensen. 

Finn siger også tak for gaven ved den runde dag. 

Janni har indkøbt 16 yogablokke og 16 øjenpuder. 

Jannie undersøger foredrags muligheder omkring 

åndedrættet. 

Der kommer vikar på til gymnastik den 7/11. 

 

 

7. Næste møde. 

 

 

Punkter til mødet den 04.10.2019 

Julefrokost – evaluering af instruktørmødet -  

 

 

Referat godkendt og underskrevet den 4/10-2019 af:  


