
Mødereferat: Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion

Fredag den 04.10 - 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).     

Afbud: Bent Schultz  og Signe Pedersen       
 

Dagsorden:       Mødeleder: Bent Christensen                   Referant: Lisbeth Schomann

1. Referat fra 6. september 2019  
 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat fra 6. september blev godkendt og underskrevet af 
de tilstedeværende. 

2. Bestyrelsens arbejde.
 Evaluering instruktørmøde 19/9

 Arena Næstved 
(brug af hal 2, arenaen bane 4 & 5, m.fl.)

 Medlemsaktiviteter
(Efterår & Vinter – Forår & Sommer

 Diverse procedurer mv. (dokumentliste)

 NIU (fortsat medlemskab?)

 Åndedrættes betydning
(evt. foredrag v. Tine Elmshøj)

 Mærkedage instruktører mfl.

Evaluering af og drøftelse af mødested, form og indhold til 
instruktørmødet i marts. Udefrakommende foredragsholder 
om aktuelt/interessant emne fastholdes.
Instruktørers kontaktoplysninger – tlf. og/eller mailadresser – 
lægges på hjemmesiden, når alle har givet deres tilladelse 
(eller ønsket sig fritaget). 
Bent C. kontakter de instruktører, der ikke er deltog i 
instruktørmødet. 

Arena Næstveds lokalemæssige udfordringer i forbindelse 
med sæsonopstart har udfordret vores forening – det er godt 
vi er forandringsparate.
Fremover – den resterende vintersæson – forventes at se 
således ud: 

– linedance og squaredance på bane 4 (forrest i 
arenaen)

– qi-gong og tai-chi på bane 4
– bordtennis på bane 5
– skånegymnastik og yoga i gl. cafeteria
– gymnastik hal 2
– stolegymnastik i Foyeren
– spil m.m efter gymnastik hal 2 OG

bane 5 i arenaen til bordtennis og soft-tennis
(Finn Keld Hansen)

–
Floorball tages op igen, hvis der vises interesse fra 
medlemmerne. 
Omklædning til aktiviteter i arenaen tilpasses efter aftale med
arenaen, ligeledes tilpasses ventilation og luftcirkulation.

Sæsonfordeling sommer/vinter samt ønsker og ideer til nye 
tiltag drøftet. Genoptages på senere møder.

Flyttet til næste møde.

Medlemsskab af NIU opsagt pr. 1/1-2020.

Medlemsmøde forsøges arrangeret en torsdag i november. 
Nærmere herom senere.

Ingen mærkedage til fejring i instruktørgruppen
resten af 2019.



 Julefrokost (status)

 Dagsaktuelt 

Julefrokost afholdes d. 12. december 2019 kl. 12.30-16.30 i 
Herlufsholmhallen med mad fra Hr.&fru Kok.
Juleudvalget – Karen, Bent C. og Lisbeth mødes til yderligere
planlægning.

– Indkøb af yoga-bælter godkendt
– opbevaringsmuligheder drøftes med Arena Næstved 

til div. Redskaber/rekvisitter
– fysioterapistuderende fra Absalon har henvendt sig 

ang. testpersoner – i alt 8 pers.- skånegymnastik 
(Jannie Lydiker) tager det op med deltagerne på 
holdene.

– Influenzavaccination aftales igen i år med Svane 
Apoteket (Lisbeth Schomann)

– bordtennis køber termokander med kaffe i arenaens 
F&B, spillerne betaler 5 kr. pr. kop

– lukkede hold – yoga og skånegymnastik – overvejer 
muligheden for deltagelse på andet hold ved afbud, 
instruktørens vurdering.

– Mulige gæsteinstruktører til gymnastik i sidste 
halvårs planlægning – instruktørgruppen kontaktes 
desangående (Bent C.)

3. Økonomi. 
 Aktuel status foreningens økonomi.

 Kursus (Stolegymnastik – Ingvar)

 Lokaletilskud (bowling).

 Foreningens formue (anvendelse).

Foreningens økonomi er fortsat god. Spar Nord har indført 
minusrente på indlån uanset størrelse, så foreningens 
engagement overvejes. Indestående 109.813 kr. + 
Sparekassen Sjælland 450.000 kr.

Inge Persson og Ingvar Nielsson er bevilliget 2-dages kursus 
i stolegymnastik hos DAI – Mogens Irgens er desværre 
forhindret i at deltage 26.-27. oktober.

Jannie Lydiker deltager i pilates-kursus hos Stine Joo.

Flyttet til næste møde.

Drøftes stadig.

4. Medlemmer  
 Medlemsregistrering (ind- og udmeldelse)

 
 Status opkrævning kontingent for 2019

 

Medlemsfremgangen fortsætter.

Bent S. fraværende, så ingen dagsaktuelle tal.

5. Post siden sidst.  Diverse reklamepost o.l.

6. Eventuelt. 

7. Næste møde. Punkter til mødet den 01.11.2019
 Medlemsaktiviteter,

(Efterår & Vinter – Forår & Sommer
 Diverse procedurer mv. (dokumentliste)
 Lokaletilskud (bowling).
 Foreningens formue (anvendelse).

Referat godkendt og underskrevet den 1/11-2019 af: 


