
 
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

 
Fredag den 01.11 - 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 fra: Bent Schultz                 

  

 
Dagsorden:  
Mødeleder: Bent Christensen                          

 
Referat: 
Referent: Signe Pedersen                                               
 

 
1. Referat fra 4.oktober 2019   

 Godkendelse af referat fra sidste møde  
 

 

Oktober referatet blev godkendt og underskrevet af 

mødedeltagerne. 

 
2. Bestyrelsens arbejde. 

 Julefrokost 2019 for medlemmer (status)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medlemsaktiviteter 
(Efterår & Vinter 2019/2020 – sæsonstart, 
kendte aflysninger mv.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Årsplan 2020/2021, herunder fastlæggelse af 
kommende mødeaktivitet for bestyrelsen. 

 

 Åndedrættets betydning 
 (oplæg til foredrag fra Trine Elmshøj) 

 

 

Juleudvalget orienterede om indgået aftale med 

Herlufsholmshallen: 

 Der serveres traditionel hjemmelavet julemad. 

 Maden anrettes på to buffer. 

 Drikkevarer anrettes på to andre borde. 

 Der forventes 80% tilskud for halleje fra 

Næstved kommune. 

 Billetsalget vil foregå i tidsrummet 21/11 – 

28/11. 

 Plan for salg af billetter til medlemmer, er 

udarbejdet og omdelt/aftalt med de 

involverede. 

 

Medlemspris for julefrokosten fastsættes til 150 kr. pr 

medlem. 

Jannie undersøger, hvem der vil lave en musik 

playliste, som kan spille under julemiddagen. 

Finn aftalt favorabel pris omkring underholdning. 

For at opnå positiv omtale vil Bent C. tage kontakt 

med medieverden for pressedækning af 

arrangementet. 

 

Drøftet, hvilken betydning de nye/ændrede 

lokaleforhold har medført, for udøvelse af aktiviteter. 

Undersøge andre muligheder for afholdelse af NSM-

aktiviteter igangsættes. 

Bent undersøger via Arenas hjemmeside, om der er 

nye kommende aflysninger. 

Års- og aktivitets plan 2019-2020 opdateres på 

hjemmesiden. (Bent C.) 

Finn undersøger: 

 andre muligheder for afholdelse af Nytårskur 

2020. 

 prisniveau og tilskudsmuligheder for 

halbelysning. 

 

Bent C. udarbejder konkret plan til næste møde. 

 

 

Foredraget afholdes torsdag den 21/11 kl. 12.00-

14.00. Prisen bliver 4000 kr.  

Bent C. bestiller lokale og kaffe. 



 
 
 
 

 Arena Næstved – Etablering af klubhus (gl. 
restaurant) 

 

 Diverse procedurer mv. (dokumentliste) 

 

 Mærkedage (fast punkt) 
 
 
 

 Dagsaktuelt 
 

Arrangementet annonceres på hjemmesiden, 

opslagstavle, på Facebook og fra podiet (når der er 

gymnastik)  

 

Bent orienterede om hvilke tiltag, der er i gang for 

etablering af klubhus i det tidligere cafeteria. 

 

Genoptages på et senere tidspunkt. 

 

Bent orienterede om hvilke 6 personer, der har 

mærkedag i år 2020. Plan tilsendes via mail til 

bestyrelsen. 

 

Der er omdelt blomsterbuket og modtaget tak fra de 

sygdomsramte. 

Finn orienterede om beredskabsplaner, da han har 

deltaget i aftenmøde ved Ole Hansen. 

Lisbeth og Finn deltager ved Frivillighedskonference i 

Karrebæksminde den 14/11.  

Emne: ”Fra jeg- til vi-orienteret indstilling” 

som afholdes den 26/11 på Sydbyskolen. 

Finn undersøgt via sundhedscenteret hvilket emne 

der kan overvejes til møde med instruktørerne: 

 Den mentale sundhed. 

 
 
3. Økonomi v. Steen 

 Aktuel status foreningens økonomi. 

 Lokaletilskud (bowling) 

 Foreningens formue (anvendelse) 
 

 

Steen omdelte regnskabsoversigt 2019.  

Indestående p. 29/10 

I Spar Nord:                                       98.494,03 kr. 

Sparekassen:                                    450.075,00 kr. 

I alt:                                                 548.569,03 kr. 

 
 
4. Medlemmer v. Bent C.  

 Medlemsregistrering (ind- og udmeldelse)  

 Status opkrævning kontingent for 2019 
 

  

Der er pt indmeldt 857 medlemmer. 

Der er kommet 16 nye til, siden sidst. 

10 ny indmeldte har betalingsfrist til den 5/11. 

 
5. Post siden sidst.   
 

 

Kuglepen og lygte reklame. 

Reklame for indkøbsnet med NSM`s navn. 

Undersøger om det kan fås med logo. 

 
 
6. Eventuelt.  
 

 

Karen fortæller, at 10 medlemmer har meldt sig 10 

tirsdage som testpersoner til fysioterapeutholdet 

opgave. 

Bent C. drøfter med hallen, hvordan yogarummet kan 

være klar til brug. 

 
 
7. Næste møde. 
 

 

Punkter til mødet den 06.12-2019 

Diverse procedurer mv. (dokumentliste) 

Planlægning af ”Nytårskur”2020 

 

 
Referat godkendt og underskrevet den 6/12-2019 af:  


