
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

 

Onsdag den 13.05 - 2020 kl. 9.30 – 13.00 

 

Bystævnet 17, Rønnebæk, 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 5. marts 2020   

• Godkendelse af referat fra sidste 

møde  

 

 

Referat godkendt men underskrives senere. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

• Sommersæson 2020 (evt. opstart)  

 

 

 

 

 

 

• Aktivitetshæfte for 2020/2021  

 

 

 

 

 

• Generalforsamling (status)  

 

 

• Lokaler til sæson 2020/2021   

 

 

 

 

• Førstehjælpskursus (status) 

 

• Mærkedage (fast punkt) 

 

 

• Dagsaktuelt  

 

 

 

Drøftet fordele og ulemper for og imod åbning/lukning af 

sommeraktiviteter. Bestyrelsen blev enig om at Næstved 

Senior Motion lukker for aktiviteter for sommeren. 

Opfordrer medlemmer til at ”finde hinanden” for at dyrke 

motion sammen i små grupper. Bent C laver opslag til 

medlemmer, på hjemmesiden og til Facebook. 

 

Bent C. sørger for at ændre: 

• Tid og sted for skånegymnastik. 

• Antal hold, tid og sted for Yoga. 

• Svømmetider 

• Bordtennis tider 

  

Bent C. afsøger forsat mulighed for at ændre/udskyde 

generalforsamling 2020. 

 

Lokaler for Næstved Senior Motions aktiviteter efterår 

2020 / vinter 2021 er bestilt. 

Bent C. sørger for at afmelde udearealer for 

sommeraktiviteter. 

 

Kurset søges afviklet på et senere tidspunkt. 

  

Der er 4 mærkedage som skal fejres på september mødet 

med instruktørerne. 

 

Jannie og Bent C. aftaler nyt møde med bokseklubben. 

Jannie forventer indkøb af remedier til 

skånegymnastikken. 

Yogagruppen overvejer ændring af gruppestørrelse fra 

næste sæson. 

 

 

3. Økonomi v. Steen 

• Aktuel status foreningens økonomi. 

 

 

Punktet genoptages på næste møde.  

4. Medlemmer v. Bent S.  

• Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse)  

• Opkrævning kontingent for 2020 

 

  

Bent S, fortæller at der den 13. april var indmeldt 800 

medlemmer, det samme antal er gældende den 13. maj. 

  

Alle har betalt deres medlemskab. 



 

 

5. Post siden sidst.   

 

 

Medlemsblad: Idrætsliv. 

 

6. Eventuelt.  

 

 

Bent takker for god ro og orden. 

Finn undersøger/efterlyser gode foredragsholdere! 

 

 

7. Næste møde. 

 

 

Punkter til næste møde (hvornår?) 

Næste møde Holdes 12/6: 

Planlægning af instruktørmødet. 

 

 

Referat godkendt og underskrevet den 12/6 -2020 af:  


