
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

 

Fredag den 12.06 - 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: Bent Schultz                   

  

 

Dagsorden:  

Mødeleder:  Bent Christensen                          

 

Referat: 

Referent: Signe Pedersen                                               

 

 

1. Referat fra marts og maj 2020   

• Godkendelse af de sidste tre 

mødereferater 

 

 

Referat fra 5/3, - 13/5 og 27/5 blev godkendt og 

underskrevet af de tilstedeværende. 

 

2. Bestyrelsens arbejde 

• Generalforsamling  

(status – fastsættelse af dato)  

 

 

 

 

 

 

 

• Instruktørmøde 17/9-2020 

(planlægning) 

 

 

 

 

 

 

• Hæfte 2020/2021  

(indendørs- & udendørs arealer, besøg i 

bokseklub, start- & slutdatoer aktiviteter 

mm.)  

 

 

 

 

 

• Førstehjælpskursus (status) 

 

 

• Mærkedage (fast punkt) 

 

 

 

• Fælles projekt sammen med Arena 

Næstved (jfr. mail fra Jakob Brixvold) 

 

 

 

• Dagsaktuelt  

 

 

 

Dato for afholdelse af generalforsamling, fastsættes 

til den 8/10-2020. Hvis væsentlige forhøjelser af 

smittekilder for Corona forhindrer en gennemførelse, 

bliver det overvejet at udsætte afholdelse af 

generalforsamlingen til 2021.  

 

Bent C. tager hånd om at NSM`s vedtægter er 

opdateret på hjemmesiden. 

 

Bent C. undersøger om NIF`s lokale kan rumme 50 

personer, hvor myndighederne afstandskrav er 

opfyldt. Emner der skal drøftes: 

• Hvad vil vi med foreningen 

• Sæsonopdeling, hvordan, fordele og ulemper 

ved opdeling af aktiviteterne i efterår/vinter 

og forår/sommer? 

 

Følgende ændringer skal med i den nye folder: 

• Tre Yoga hold bliver til to onsdagshold, tid og 

sted for afholdelse. 

• Tid og sted for skånegymnastik. 

• Ændring af tider for bordtennis. 

• Stedet, hvor stolegymnastikken afholdes. 

• Qi gong og tai chi afvikles i Arenaen. 

• Square dance & line dance afvikles I Arenaen. 

 

Emnet om førstehjælp genoptages på august mødet. 

Livredderkursus blev også drøftet. 

 

Karen indkøber gaver og Bent sørger for kort.  

Gaverne overrækkes på instruktørmødet den 17/9. 

 

 

Bent C. og Finn har deltaget i møde med Arena 

Næstved`s direktør Jakob Brixvold omkring fælles 

projekt. 

Bestyrelsen har valgt at takke nej for deltagelse. 

 

Kroket og Krolf har haft besøg af ældresagen, som 

var interesseret i at se NSM`s Krolfbaner.  



Bokseklubben besigtiges i eftermiddag af instruktører 

for skånegymnastik og yoga + Bent (formand) 

 

Medlemmer efterspørger foredrag/kursus omkring 

vejrtrækning med Trine Elmshøj. 

 

Ros til Bent C. for hans flotte skrivelser til 

medlemmerne omkring Corona. 

 

Bestyrelsen fastholder sommerlukning for cykling, 

stavgang, vikingespil og petanque – Da 

afstandskravet på 2m er vanskeligt at håndtere for 

disse aktiviteter. 

 

Lisbeth efterlyser praktiske hjælpere til håndboldcup 

18-20 september. Afvikles på skolerne. Efterlysning 

kan opslås på hjemmesiden og via facebook. 

  

 

3. Økonomi v. Steen 

• Aktuel status foreningens økonomi. 

 

 

 

• Lokaletilskud (lokaler Skånegymnastik & 

Yoga) 

 

 

• Kursusansøgning 

 

 

 

Sten fortæller at økonomien ser meget fint ud. 

Saldoen på kontoen er: 671.973,21 kr. 

Den første regning for negativ rente er modtaget. 

 

Bokseklubben får tildelt tilskud fra Næstved 

Kommune, og derfor kan der ikke udbetales tilskud til 

NSM for leje af lokalet til skåne gymnastik og yoga.  

 

Kursusansøgning er bevilliget. Beløbet er 2.888,40 

kr. Kurset afvikles 13/9 

 

4. Medlemmer v. Bent S.  

• Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse)  

• Opkrævning kontingent for 2020 

 

  

Emnet genoptages på næste møde. 

 

5. Post siden sidst.   

 

 

Reklame for kuglepen. 

Medlemsblad: Idrætsliv 

Artikel i Sjællandske om NSM 

 

 

6. Eventuelt.  

 

 

Emner der også blev berørt: 

Placering af generalforsamling set i forhold til 

regnskabsår. 

Undersøge via spørgeskema, hvordan medlemmer 

bruger aktiviteter. – Få faglig bistand for udformning. 

Hvor mange besøger hjemmesiden? 

 

 

7. Næste møde. 

 

 

Punkter til mødet fredag den 07.08-2020 

Planlægning af instruktørmødet 

Fordeling af folder. 

 

 

Referat godkendt og underskrevet den 07/08-2020 af:  


