
Næstved Senior-Motion 

 

Møde mellem Instruktører og Bestyrelsen,  

torsdag, den 19. september 2019, kl. 12.00 -16.00 
 

Sted: Arena Næstved – Foyeren (ind ad hovedindgang og til venstre - bagerst i lokalet)  

Ved Stadion 11, 4700 Næstved 

 
Mødedeltagere: 
Aase, Inge Margrethe, Marianne, Inge P., Ingvar, Kirsten L. C., Susanne, Lars, Bruno, Erik, Steen B. 
H., Poul, Anne, Kirsten S. P., Anne-Marie, Irene S., Vivi, Lis, Hardy, Lena, Preben, Jørn, Signe L. N., 
Kirsten V., Mogens, Irene A., Herdis, Solveig L., Pearl, Kirsten M., Irene M., Sonja, Merete, Tove, 
Carrie – Bent C., Finn, Steen J., Signe P., Karen, Per, Bent S., Jannie, Lisbeth. 

 
Afbud fra: Steen J., Inge P., Steen B. H., Anne-Marie, Lis, Signe L., Carrie.            
  

DAGSORDEN: 

Mødeleder: Bent C. 

REFERAT: 

v. Signe Pedersen  
 
1. Velkomst – 
       Præsentation af evt. nye medlemmer. 
       Vi hejser flaget og siger tillykke. 

  

  
Bent C. bød alle velkommen.   
Nye instruktører er tiltrådt: Lis Pedersen og 
Hardy Nielsen til svømning, og Merete Løvstad 

til stavgang. 
Gaver blev overrakt til Tove Andreasen og 
Kirsten Christiansen som tidligere på året 
fyldte 75 år - Tillykke. 
 

 

2. Rullende Demensrådgivning. Kl. 12.30-13.30 
(Besøg og oplæg af Ole Hilden) 

Der blev udtrykt ros til det gode oplæg og foredragsholderens formidling.  
 

 
3. Godkendelse af referat. 

     (fra mødet i `marts 2019) 
 

 
Ingen bemærkning til marts referatet. – 

Godkendt. 

 
4.Tilbageblik på forår & 

sommeraktiviteterne.  

 Evaluering af Aktiviteterne. 
 

 
Sommer skovtur v. Tove: 
Der blev indtjent 177 kr. Tak til de gode 

hjælpere, som gerne stiller op næste år. Vejret 
var perfekt. 
Inge stopper som tovholder for Stafet for livet, 
dermed er NSM ikke mere en del af holdet.  
Har vi medlemmer, der vil arbejde videre for 
den gode sag!!!! 
Qi Gong v. Aase: 

Sæsonen har været god. Vejret har svigtet en 

enkelt gang. Holdet har fundet en god lækrog. 
Kroket/krolf: 
Der har været en enkelt aflysning p.g.af vejret. 
Banerne til Krocket og Krolf er meget flotte. 
Cykling v. Signe P.: 

Der er blevet etableret tre cykelhold, der kører 
i forskellige tempoer. 
Der har været fokus på trafiksikkerhed, når 
man kører i hold. 
Grupperne indkaldes til foråret, for 
planlægning og udvikling af cykelturene. 
 

for 
5. Udkik til efterår/vinter sæson  

    2019 / 2020. 
 Instruktørliste på hjemmesiden??? 

 
 Fordele og ulemper ved sæsonopdeling af 

medlemsaktiviteter på forår/sommer og 
på efterår/vinter???? (summe pause). 

 
 

 
Bent C. indsamler accept/underskrift fra 

instruktører om at navn, telefon nummer og 
mailadresse er tilgængelig på hjemmesiden. 
 
Emner der blev drøftet og som vil indgå i 

bestyrelsens videre arbejde. 
Har NSM den rigtige opdeling af antal måneder 
til forår-sommer kontra efterår-vinter 
aktiviteter? 



 
 
 
 
 

 

 Brug af Hal 1 tirsdage og torsdage. 
  

Har vejret/ klimaet betydning for ændring af 
aktiviteter? 
Uens /antal medlemmer i aktiviteterne, hvis 
der er forskellige stop og start datoer. 
 

Fremover vil Senior motion ikke kunne benytte 

Hal 1, da Arenaen har indgået aftale med 
Team FOG for anvendelse.  
Senior Motions aktiviteter søges omlagt til 
Arenaen. Bent C. arbejder videre på sagen.  
Medlemmer orienteres via hjemmesiden, 
Facebook og ved opslag om ændringerne. 

 

   
6. Foreningen i tal  

 Økonomien. V. Bent C. 
 
 

 Efterlysning af nye gode forslag til 
igangsætning af aktiviteter for 
medlemmer!!! (summe pause) 

 
 
 

 
 
 

 
 Medlemstal v. Bent S. 

 

 
 
Den samlede saldo i Spar Nord og Sparekassen 
er i alt ca. 564.000 kr. 
 

Følgende ideer fremkom: 
Trådløs mikrofon, 
Aktiviteter som: Bowls spil, dans, sang, 

fodbold, Lalandia/højskole ophold, 
Aktiviteter der fremmer det sociale liv/ 
fællesskaber, kaffe/snakke pauser. 

Har vi medlemmer der kan noget?  
Der vil dele ud af deres kunnen/viden til vi 
andre!!   
 
Medlemstallet er i fremgang. Pt. er der 844 
indmeldt kontra 734 for et år siden. 
I år er der 610 kvinder og 234 mænd. 

30 ny medlemmer vil få tilsendt girokort inden 
for nærmeste fremtid. 
Et medlem er i restance, har dog lovet betaling 
hurtigst muligt. 

 

  

7. Information.  
 Nyt fra formanden 
 Dagsaktuelt 

 

 

Emne der blev berørt: 
Hvordan takler vi dårlig opførsel fra 
medlemmer?????? 
Lokaler i Arenaen må gerne besigtiges efter 
mødet. 
 

 
8. Eventuelt. 
Evaluering af dagen 
 

 
Godt oplæg om demens. 
Finn kom med forslag om, at der også kom et 
oplæg omkring psykiske syge!!! 
Lydforhold i Arenaen ikke egnet til 
mødevirksomhed. 

Niveauet for forplejning må gerne være højere.  

Bent udsender revideret referat fra 
bestyrelsens september møde.  
 

 

9. Næste møde. 

 

Torsdag den 12/3-2020 
 

 
Der var i dag tilmeldt 24 instruktører, 6 instruktører havde meldt afbud, og 5 instruktører havde 
hverken meldt til eller fra, og mødte ikke op.  
Der var i dag tilmeldt 8 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsesmedlem havde meldt afbud.  

 

 
Veluxdag, torsdag den 14 


