
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 07.08 - 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).  
Gæst under mødet: Andreas Linsdell fra Arenaen 
Afbud:  Jannie Lydiker                

  

 
Dagsorden:  
Mødeleder:  Bent Christensen                          

 
Referat: 
Referent: Signe Pedersen                                               
 

 
1. Referat fra 12. juni 2020   

• Godkendelse af referat fra sidste møder 
 

 
Junireferatet blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende. 

 
2. Bestyrelsens arbejde. 
 

• Generalforsamling  
(status)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Instruktørmøde 17/9-2020 
(planlægning/dagsorden) 

 
 
 

• Hæfte 2020/2021  
(indendørs- & udendørs arealer, besøg i 
bokseklub, start- & slutdatoer aktiviteter 
mm.)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Førstehjælpskursus (status) 
 

• Mærkedage (fast punkt) 
 

• Fælles projekt sammen med Arena 
Næstved  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Generalforsamlingen 2020 aflyses: 

• da Corona forsamlingsforbuddet er sat til 100 personer,  

• vi er tæt på år 2021, hvor der også skal holdes 
generalforsamling. 

• der er ingen presserende emner på dagsorden for 
mødet. 

Bent C. vender overvejelserne med mødeleder/ dirigenten Cris 
Stentoft.  
Der skal muligvis ske ændringer i NSM-vedtægter, der så skal 
vedtages på generalforsamlingen 2021. 
 
NIFs klublokaler på Rolighedsvej bliver rammen for mødet den 
17/9. Bent bestiller forplejning. Mødet skal have fokus på 
Corona og den betydning det har for. Signe udarbejder forslag til 
dagsorden, der tilsendes Bent C. 
 
 
Drøftelserne tog afsæt i det omdelte udkast til folder 2020/2021. 
Følgende ændringsforslag fremkom: 

• Ny forside, der markerer nyt år/sæson. 

• Cykelansvarlig er Signe.  

• Præcisering af spillested for kroket og krolf 
Bent C. bestiller 500 eksemplarer (500 mindre end sidste år) 
hos Trykkeren. Uddeling og fordeling af folderen mellem 
deltagerne blev drøftet og aftalt. Der er flere steder, som ikke 
modtager materiale til uddeling pga. Covid -19 
Folderen kan ses på hjemmesiden (Bent C. ansvarlig) 
Aktivitetsplan 2020/2021 for efterår/vinter og årsplan er udsendt 
til deltagerne. 
Bent C. fortæller at begejstringen fra instruktørerne er stor efter 
besigtigelse af bokseklubben. 
  
Fortsat udsat, pga. Coronaen. 
 
Ingen nye aftaler siden sidste møde. 
 
Arenaen opnåede ingen godkendelse for deres projekt. 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Dagsaktuelt 
(Gæst: Andreas Linsdell, Arena Næstved) 

 

 
Andreas orienterede om: 
Kulturministeriets regler for genåbning af indendørs idræts-
foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter. 
På den baggrund: 

• Blev Lisbeth valgt som bestyrelsens Coronaansvarlig. 

• Bent informerer medlemmer omkring genåbningen på 
hjemmesiden, tavler og facebook. 

• Instruktører indkaldes til et lille infomøde om 
genåbningen inden sæsonopstart. 

• Der afholdes møde med gymnastikinstruktører omkring 
september gymnastikken (Karen, Finn, Bent) 

• Gymnastikken i september flyttes udenfor, afvikles på 
Næstved Stadion, (hvis muligt). 

• Deltagerne kommer omklædte til gymnastikken. Der er 
ingen bademuligheder efter aktiviteten. 

• AV- huset inddrages hvis nødvendigt i forhold til 
lydforhold på stadion. 

• Spillene efter gymnastikken holder pause/åbner senere. 

• Svømmehallen kontaktes, for aftale om forholdsregler 
ved genoptagning af aktiviteten. 

• Undersøge om det er muligt at indkøbe sprit gennem 
hallen. 

• Karen tilsender avisen aktivitetsannoncen, hvor der 
henvises til NSM hjemmeside, for nærmere information. 

  
Nyt v. Lisbeth: Ingen henvendelse fra medlemmer omkring 
hjælp til HG håndboldcup der afholdes 18-20 september 
 

 
3. Økonomi v. Steen 

• Aktuel status foreningens økonomi. 

• Bankforbindelser (hvem skal vi benytte?) 
 

 
 
Steen opgjort halvårsregnskab pr. 30/6.: 

• Saldo for konti er: 663.756,35 kr. 
 
For at reducere fremtidige udgifter til gebyrer, negativ rente og 
hævekort vil NSM kun benytte en bank. Derfor overføres 
indestående fra Sparekassen Sjælland/Fyn til SPAR NORD. 
  

 
4. Medlemmer v. Bent C.  

• Medlemsregistrering (ind- og udmeldelse)  

• Opkrævning kontingent for 2020 
 

 
  
Der er indmeldt 807 medlemmer. 
Tre nye medlemmer vil få tilsendt girokort. 
To medlemmer har kontingent betalingsfrist den 10/8. 
Bent C. varetager ind og udmeldelser af medlemmer for en 
periode for Bent S. 
 

 
5. Post siden sidst.   
 

 
Avisartikel fra Sjællandske om NSM 
Idrætsblad: Idrætsliv 
Reklame for kuglepen 
Blad: Øjeblik /Arena 
 

 
6. Eventuelt.  
 

 
Steen meldt afbud til instruktørmødet den 17/9 

 
7. Næste møde. 
 

 
Punkter til mødet fredag den 04.09-2020 
Signe meldt afbud til næste bestyrelsesmøde. 
 

 
Referat godkendt og underskrevet den 04/09-2020 af:  


