
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 06.12 - 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 1. november 2019   

 Godkendelse af referat fra sidste 

møde  

 

 

November referatet blev godkendt og underskrevet af de 

tilstedeværende. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 Julefrokost 2019 for medlemmer 

(status)  

 

 

 

 

 

 Nytårskur 2020 (planlægning 

mv.) 

 

 

 

 

 Generalforsamling 2020 

(indledende drøftelse) 

 

 

 

 Medlemsaktiviteter 

(Efterår & Vinter 2019/2020) 

 

 Årsplan 2020/2021, herunder 

fastlæggelse af kommende 

mødeaktivitet for bestyrelsen. 

 

 Evaluering af foredrag 

vedrørende ”Åndedrættets 

betydning” v. Trine Elmshøj 

 

 

 Diverse procedurer mv. 

(dokumentliste) 

 

 

 

 Mærkedage (fast punkt) 

 

 

 

 

 

 

 

Der er tilmeldt 248 til julefrokosten. Bordopstilling, musik, 

garderobeforhold, papirkvalitet og genbrug af sanghæfte blev 

drøftet. Juleudvalget møder ind til opgaveløsning kl.11. 

Øvrige møder 11.30 

Per har ansvar for head Seat.  

Karen har indkøbt mandelgaver. 

 

Gæstelisten blev gennemgået og justeret. Bent C bestiller 

lokale og menu i Arenaen til den 16/1-2020. 

Derudover bliver der inden for nærmeste fremtid udsendt 

indbydelse til deltagende gæster. Forslag om at NSM-logo 

indgår i indbydelsen. Bent C. bestiller årets gave. 

 

Lokale bestilles til den 19. marts, hvor generalforsamling 

afvikles. Følgende er på valg: Per, Steen, Finn og Jannie. 

Alle er velkommen med input til beretningen, som Bent C. 

meget gerne vil modtage. Emnet genoptages. 

 

Bent har udsendt opdateret liste over medlemsaktiviteter 

2019/2020. 

 

Årsplan 2020/2021er også opdateret og udsendt. 

 

 

 

Modtaget positive tilkendegivelser om foredraget fra 

medlemmer. Der var 110 til stede. Gode siddepladser og 

lydforhold i arenaen. Fint med en kaffepause efter den første 

time. 

 

Bent C. har nu modtaget forskellige udkast/udtryk til NSM-

logo fra trykkeriet. Dokumentmappen med diverse procedure 

og retningslinjer klargøres til marts mødet af Bent C. og 

Signe. 

 

Bent C. har opdatere og gennemgået mærkedage listen for 

2020. 

 

 

 

 



 Dagsaktuelt  

 

Nyt ved: 

Finn: Orienterede om møder der omhandler udvikling af 

forening og frivillighed. Der afholdes fire møder i 2020. 

Datoerne er 22/1- 7/4- 28/8 – 12/11. Finn er tilmeldt, han vil 

gerne have en eller flere med!!! 

Jannie: orienterede om ny samarbejdsgruppe dannet mellem 

instruktører fra, Yoga, skånegymnastik og Qi Gong / Tai Chi. 

Deres første møde er afholdt. 

Ni medlemmer opført på venteliste til skånegymnastik er 

blevet fordelt på eksisterende hold. – ingen venteliste.  

Karen: Fået henvendelse fra Sjølundsskolen. 

Melder tilbage til skolen, at 6 klasse er hjertelig velkommen, 

som deltager i NSM gymnastik om torsdagen. 

NSM takker nej til de tilbudte floorball bander. 

Karen og Bent C. deltog den 26/11 i Fritidsudvalgets  

Temamøde  på Sydbyskolen.  

Bent C. orienterede om sendte omsorgsbuketter. 

  

 

3. Økonomi v. Steen 

 Aktuel status foreningens økonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lokaletilskud (bowling) 

 

 Bestyrelsesansvarsforsikring 

 

 

 

Sten omdelte Regnskabsoversigt 2019 til alle. 

Indestående på konto i: 

Sparekassen Sjælland                        450.075.00 kr. 

Spar Nord                                         112.467.47 kr. 

Indestående i alt:                              562.542.47 kr. 

 

Årets foreløbige resultat                     180.397,45 kr. 

Der stadig en del udgifter til betaling inden årets udgang.  

  

Steen fortæller at lokaletilskud forsat er uafklaret. 

 

Bent undersøger mere omkring bestyrelsesansvarsforsikring. 

 

 

4. Medlemmer v. Bent S.  

 Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse)  

 Status opkrævning kontingent 

for 2019 

 

  

 

Dags dato er der indmeldt 859 medlemmer i Næstved Senior 

motion. For et år siden var der 760 medlemmer, en fremgang 

på 99. 

Tre nye er indmeldt siden 1/11 og en er udmeldt. 

 

5. Post siden sidst.   

 

 

Bladet ”idrætsliv 

Diverse brochurer.  

 

 

6. Eventuelt.  

 

 

Bent C. orienter medlemmerne om juleferies varighed. 

Aktiviteterne lukker ned i uge 52 og 1. Opstart igen mandag 

den 6/1-2020. 

Bestyrelsen drøftede dilemmaet ”hvordan beskytter 

medlemmer hinanden”. 

Der er forsat tilskud fra foreningen til afslutninger: 10 kr. pr 

deltagende medlem. 

  

 

7. Næste møde. 

 

 

Punkter til mødet den 10.01-2020 

 Julefrokost, evaluering og fremtidens 

budgettering/anvendelse. 

 Nytårskur, plan m.m. 

 Generalforsamling, plan m.m. 

 Førstehjælpskursus. 

 Bestyrelsesansvarsforsikring 

 

Referat godkendt og underskrevet den 10/1-2020 af:  


