
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 10.01 - 2020 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: Steen Joost                 

  

 

Dagsorden:  

Mødeleder: Bent Christensen                          

 

Referat: 

Referent: Signe Pedersen                                               

 

 

1. Referat fra 6. december 2019   

 Godkendelse af referat fra sidste møde  

 

 

Referat fra december blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 Julefrokost 2019 for medlemmer 

(evaluering budgettering mv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nytårskur 2020 (status) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instruktørmøde 26/3-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Generalforsamling 2020 (status) 

 

 

 

 

 

 

 

 Førstehjælpskursus 

 

 

 

 

Lisbeth gav et resume af opsamlingen omkring 

erfaringer med julefrokost i Herlufsholm Hallen.  

 Der deltog 248 medlemmer. 

 Heraf var der 18 instruktører som deltog. 

 8 ud af 9 bestyrelsesmedlemmer deltog i 

arrangementet. 

 Forventningen til teatergruppen Rakkerpak, 

blev ikke indfriet. 

Lisbet videresender erfaringsopsamlingen til 

Halbestyrer. 

 

Bent C. fortæller:  

 At 57 er tilmeldt arrangementet og to har 

meldt afbud. 

 Vingaven er bestilt. 

 Nytårskort er klar til udlevering. 

 Menu + Kaffe mm. er aftalt. 

Opfordre deltagerne til at komme med festlige 

indslag under arrangementet. Finn styrer slagets 

gang. 

 

Finn har indbudt en sundhedskonsulent til mødet med 

instruktørerne. 

Per undersøger hvilke muligheder der er for at få logo 

på tøjet. (måske er det klar til marts mødet) 

Den kendte model for dagsorden anvendes. 

Mapper med diverse procedure og retningslinjer 

udleveres. 

NIF `s lokale er bestilt. 

 

Forslag om, at værdisættet der er byggesten for 

kulturen i NSM, indgår i beretningen. 

Bent C. modtager forsat ideer/forslag fra øvrige 

bestyrelsesmedlemmer til beretningen. 

Lokale i Arenaen er bestilt til generalforsamling.  

Bent C. henvender sig til sidste års dirigent for at 

høre om han igen i år vil stille op til valg.  

 

Bent S & Bent C. sikrer at der udsendes tilbud 

omkring førstehjælpskursus til instruktørerne.  

Bent S. er efterfølgende koordineringsleddet. 



 

 Diverse procedurer mv. (dokumentliste) 

 

  

 Mærkedage (fast punkt) 

 

 Dagsaktuelt  

 

 

Bent og Signe aftaler møde for at samstemme 

diverse dokumenter. 

 

To personer skal fejres på instruktørmødet i marts.   

 

Ved. Finn: 

Afventer indkaldelse til møde med Arenaen, omkring 

kaffekulturen i NSM. 

Lisbeth deltager også sammen med Finn i de fire 

fastlagte møder omkring forening og frivillighed.   

v. Bent C.: 

Der vil være ombygning i Arenaen i perioden 3/2 – 

4/3. Aflysninger af aktiviteter i Arenaen vil 

forekomme, og det udmeldes senere. 

Morgen netværksmøde afholdes i Arenaen den 14/1 

hvor Bent C. deltager. 

Arenaen afholder Årsmøde 17//1 kl. 15. – 17., hvor 

alle er velkommen. (Bent C. og Finn deltager) 

v. Jannie: 

Fortalte om fordeling af medlemmer på  

skånegymnastik og yogaholdene. 

Efterlyste ideer til hvordan det kan gøres bedre / 

mere retfærdig! 

 

Bestyrelsen drøftede og reflekterede på: 

 gymnastik som aktivitet,  

 afvikling af store og små hold. 

 medlemmer der deltager på flere hold! 

 mere gymnastik aktivitet! 

 

3. Økonomi v. Bent C. 

 Aktuel status foreningens økonomi. 

 

 

 

 

 Lokaletilskud (bowling) 

  

 Bestyrelsesansvarsforsikring (status) 

 

 

Sparekassen Sjælland har også ændret praksis, så de 

nu også opkræver negativ rente af bankindestående. 

Steen tager en snak med Spar Nord om evt. 

muligheder for at undgå negative renter.  

 

Intet nyt omkring lokaletilskud. 

 

Ledelsesansvarsforsikring anses ikke for relevant pt.  

 

4. Medlemmer v. Bent S.  

 Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse)  

 

 

 Opkrævning kontingent for 2020 

 

    

Siden december mødet er der indmeldt 11 nye 

medlemmer og 6 har valgt at træde ud af foreningen. 

Pt. er der indmeldt 864. – sidste år på samme tid var 

der 773 medlemmer. – Fremgang på 91. 

 

Der vil blive bestilt girokort til betaling af kontingent 

for 2020 i næste uge. 

 

5. Post siden sidst.   

 

 

Medlemsblad: Idrætsliv 

Reklame: Kuglepenne 

Jule- & nytårs kort fra den lokale Trykker. 

 

6. Eventuelt.  

 

 

Bestyrelsesmøde i marts ændres fra fredag den 6/3 

til torsdag den 5/3 kl. 9.30. Finn bestiller lokale. 

 

Følgende skal med i den nye folder 2020:  

Gåture med og uden stave. 

 

7. Næste møde. 

 

Punkter til mødet den 07.02-2020 

 Instruktørmøde 26/3-2020 

 Generalforsamling 2020 (status) 

 

 

Referat godkendt og underskrevet den 07/02-2020 af:  


