
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

 

Fredag den 07.02 - 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).  

 

OBS: Bent Christensen var tilstede på sidste del af mødet. 

Bent S. kom senere. 

Per kom lidt senere.                 

  

 

Dagsorden:  

Mødeleder:  Finn Keld Hansen                          

 

Referat: 

Referent: Signe Pedersen                                               

 

 

1. Referat fra 10. januar 2020   

 Godkendelse af referat fra sidste møde  

 

 

Referat fra 10. januar blev godkendt og underskrevet 

af de tilstedeværende. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 Nytårskur (evaluering) 

 

 

 

 

 

 

  

 Generalforsamling (status)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instruktørmøde 26/3-2020 (dagsorden 

mm.) 

 

 

 Sæson 2020 / 2021 (lokalebestilling er 

åbnet)  

 

 

 

 

 

 

 Førstehjælpskursus (status) 

 

 

 Kursusansøgninger. 

 

 

 

 

 

 

 

Mange gæster har rost den dejlige mad, der blev 

serveret. Vinen var også god. 

Godt fremmøde af gæster. 

Tak for de gode muntre underholdningsindslag der 

fremkom under arrangementet. Værd at 

gentage/opfordre til når indbydelse udsendes næste 

år. Forslag fremkom, ”at tydeliggøre/synlighed” 

gaverne med gæstens navn,” derved skabes overblik.  

 

Bent C. har udarbejdet et godt forslag til bestyrelsens 

beretning. Yderligere forslag/ideer fremkom på 

mødet, som Bent indarbejder i beretning 2020. 

Aftale med dirigent er på plads.  

Generalforsamling varsles tre uger før afholdelse på 

hjemmesiden, diverse opslagstavler i hallerne og ved 

opslag i avisen. N.S.M logo vil fremstå på opslaget. 

Per udtræder af bestyrelsen, så mulige kandidater 

afsøges i medlemskredsen. 

 

Finn har aftalt med sundhedscenteret, at de kan 

komme med et oplæg af en times varighed. Karen 

indkøber opmærksomheds gave til fødselarer.  

 

Jannie tager hånd om og undersøger 

lokalemuligheder til skånegymnastik og yoga for den 

kommende sæson. 

Bordtennis er i vækst, så Finn indkøber et 

bordtennisbord (det bliver foreningen bord nr. 8) 

mere, og Bent C. søger om udvidelse af tider for 

bordtennis 2020/2021.  

 

Førstehjælpskursus forsat uafklaret, genoptages på 

næste møde ved Bent S. 

 

Fem ansøgninger om kursus er modtaget. 

To af dem er uaktuelt, da kurset er aflyst. 

To har søgt DAI stolegymnastik kursus og aftalt 

sammenkørsel. Kurset + kørsel bevilliget. 

Kursus nr. fem: 

Her bevilliges halvdelen af kursusudgiften og 

halvdelen af transportudgiften. 



 

 

 

 

 

 

 

 Diverse procedurer mv. (dokumentliste) 

 

 Mærkedage (fast punkt) 

 

 Dagsaktuelt  

 

Bestyrelsen opfordrer forsat instruktørerne til at 

benytte kursusansøgningsskemaet der er tilgængelig 

på hjemmesiden, når man ønsker at deltage i kurser. 

Der skal altid ligge en begrundelse for deltagelse, 

også når man er bagud med ansøgningen, set i 

forhold til deltagelse i kurset. 

  

Bent og Signe har forsat opgaven. 

 

Fødselarer fejres på næste instruktørmøde. 

 

Nyt ved Finn: 

Deltager i møde med direktør Jakob Brixvold i Arena 

Næstved den 18/2, hvor der skal drøftes emner som 

breddeidrætten og medlemsforplejning under pauser. 

Nyt ved Lisbeth: 

Udtrykte bekymring omkring den manglende 

sikkerhedsmarkering ved rengøring af trapper” op til 

det gamle cafeteria.”  

Ønskede forsat at det var muligt at benytte anden 

indgangsdør til gamle cafeteria. 

Ønsker ro/uforstyrrethed fra halpersonale under 

yogatimen. (Bent C. bringer problematikken videre)  

 

  

3. Økonomi v. Steen 

 Aktuel status foreningens økonomi. 

 

 

 Lokaletilskud (bowling) 

 

 

Steen fortæller at økonomien har det godt, og at der 

pr. 1. februar er følgende beløb på kontoen:   

                                                         466.630,0 kr. 

 

Lokaletilskud er 1000 kr. lavere end sidste år. 

 

 

4. Medlemmer v. Bent S.  

 Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse)  

 

 

 

 Opkrævning kontingent for 2020 

 

  

Pr. 7/2 er, der indmeldt 852 medlemmer, for et år 

siden på samme tid var der 753 medlemmer, en 

fremgang på 99. 

Året 2019 bragte i alt 36 udmeldelser. 

Siden årsskiftet har der været 22 nye indmeldelser. 

 

Bent C. er i gang med at regulere de fejl, der er 

opstået i forbindelse med kontingentbetaling.  

 

 

5. Post siden sidst.   

 

 

Ingen ny post. 

 

6. Eventuelt.  

 

 

Per viste et lille udvalg af lånte bluser frem. 

 

7. Næste møde. 

 

 

Punkter til mødet torsdag den 05.03-2020 

Valg af logo og bluse. 

Instruktørmødet 26/3. 

Generalforsamling. 

 

 

Referat godkendt og underskrevet den 05/03-2020 af:  


