
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Torsdag den 05.03 - 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: Finn Keld Hansen & Bent Schultz                
  

 
Dagsorden:  
Mødeleder:  Bent Christensen                          

 
Referat: 
Referent: Signe Pedersen                                               

 

 

1. Referat fra 7. februar 2020   
• Godkendelse af referat fra sidste 

møde  

 

 

Referat godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

 
2. Bestyrelsens arbejde. 
 

• Generalforsamling (status)  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
• Instruktørmøde 26/3-2020 

(dagsorden mm.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Sæson 2020 / 2021 (lokalebestilling 
er åbnet)  

 
 

 

 
• Førstehjælpskursus (status) 

 
 
 

• Diverse procedurer mv. 

(dokumentliste) 
 

 
 
 
 

 

• Mærkedage (fast punkt) 
 

 
 
 
Karen sørger for kontakten til kagedamerne omkring hjemmebag. 
Bent bestiller kaffe til 250 personer. Aftaler med hallen, at de 

opsætter og fjerner borde og stole i arenaen til og efter 
generalforsamlingen. Drøftet placering af borde/stole, talerstol og 
bestyrelsespladser under generalforsamlingen. 
Dirigent er bestilt. 
Steen sørger for, via trykkeren, for trykning af regnskab 2019, og 

budget 2020 så bilag er klar til mødedeltagerne. 
Bestyrelsesmedlemmer møder ind i tidsrummet 11.00 - 11.30. 

Kandidat mulighed til ledig post i bestyrelsen blev drøftet. 
Meddelelse om tid og sted for afholdelse af generalforsamling til 
medlemmer, kan formidles via instruktørerne.  
 
Bent C. har bestilt lokale hos NIF, der også står for forplejning den 
23.marts. 

Opdateret aktivitetsplan, årsplan og instruktørliste udsendes 
sammen med dagsorden. 
Huske at få de sidste instruktørnavne på NET Listen. 
Sundhedscenteret leverer en times oplæg om Mental sundhed 
Signe udarbejder forslag til dagsorden, der tilsendes Bent C. til 
videre behandling 
Undersøge om instruktørerne er interesseret i ejerskab af 

retningslinjer/procedure mappen. 
 
Svømmehallen bestilles til kommende sæson. Det er muligt at 
søge mere tid til svømning, men pt. fastholder vi tid som sidste år.  
 
Bent vil undersøge krav/ikke krav ift. at foreningen selv skal stille 
med livredder! 

 
Mail rundsendt til instruktører om førstehjælpskursus den 13/5 på 
Næstved Brandstation. 
Bent S. er ansvarlig for koordinering og tilmelding. 
 
Bent og Signe har haft et lille møde for gennemgang af diverse 

dokumenter og lister, der skal i mappen. Satser på at NSM-logo 
kommer på hvert dokument. 

Udleveres på september mødet til de instruktører, der ønsker 
ejerskab af mappen. 
Forslag om at mappen også får rygmærke. 
Steen indkøber mappe + faneblade (31 faner) Når tid nærmer sig. 
 

Karen indkøber kurv til næste fødselar, der skal fejres. Bent C 
sørger for kort. 



 
• Dagsaktuelt  

 

 
V. Jannie: 
Fortæller at der har været afholdt samarbejdsmøde for 
instruktører, der arbejder med skånegymnastik, Yoga, Tai Chi & Qi 
Gong. 

Der blev udvekslet faglighed i gruppen, samt ”hvor vil vi hen”.  

Emner der også blev drøftet:  
• rekruttering af nye medlemmer 
• venteliste 
• instruktørforkælelse. 

V. Bent C. 
Bent og Finn afholdt møde med Arenaen (Jacob Brixvold) bl.a. 

omkring, 
• NSM pausekultur 
• Breddeidrætten  
• alkoholpolitik 
• sponsorering 
• lokaleanvendelse 
• ombygnings planer og renovering 

Mødet var godt og konstruktiv, nu afventes et konkret udspil for 
aftale med Arena. 

Gav et kort referat fra ADVISORY BOARD (Arenas ‘rådgivende råd) 
hvor han var mødedeltager. 
 

  
3. Økonomi v. Steen 
 
• Aktuel status foreningens økonomi. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
• Lokaletilskud (lokaler Skånegymnastik & 

Yoga) 
 

 
• Kursusansøgning 

 

 
 
 
Steen fortæller at:  
Indestående i Spar Nord den 28/2:                       314.459,65 kr. 
Indestående Sparekassen Sjælland                       350.000,00 kr. 
I alt:                                                                   664.459.00 kr. 

 
Bilag over årsregnskab 2019 samt forslag til budget 2020 er 
fremsendt til mødedeltagerne. Bemærkninger til bilaget 
fremsendes til Steen hurtigst muligt. 

 
Negativ rente 0,75% af indestående. Det bevirker at der skal 
betales 3.750 kr. pr år. 

 
Bent C. fortæller at Spar Nord varsler nye gebyrer pr, 15/4.  
 
En udvalgt gruppe v. Jannie har besigtiget bokseklubbens lokaler 
til skånegymnastik og yoga for den kommende sæson. Afventer 
favorabel pris og svar fra bokseklubben.  

 
Kursus ansøgning på 450 kr. modtaget fra gymnastik instruktør. 
Kurset og beløb er bevilliget. 
 

 
4. Medlemmer v. Bent C. 

• Medlemsregistrering (ind- og 
udmeldelse)  

• Opkrævning kontingent for 2020 
 

  
 

79 medlemmer er i restance. 
6 nye medlemmer får girokort tilsendt inden længe. Der er 
medlemmer som er opkrævet for meget i kontingent, hvilket giver 
ekstra administration, når pengene skal returneres. 
 

 

5. Post siden sidst.   
 

 

DAI indkalder til generalforsamling den 8/3. 
Fritidskonference 2020 afholdes 18/4 kl. 9-18 
 

 
6. Eventuelt.  

 

 
V. Bent C.: 

udtrykte stor tak til Per, for hans arbejde i bestyrelsen. 
Ønskede Steen tillykke med den halvrunde dag. 
 

 

7. Næste møde. 
 

 

Punkter til mødet fredag den 03.04-2020 
Evaluering af instruktørmødet 

Evaluering af Generalforsamling 
 

 
Referat godkendt og underskrevet den 03/04-2020 af:  

 


