
Næstved Senior-Motion 

 
Møde mellem Instruktører og Bestyrelsen,  

torsdag, den 17. september 2020, kl. 12.00 -16.00 

 
Sted: NIF`s klublokale, v./boldbaner overfor hal 1, Rolighedsvej, 4700 Næstved 

 

Mødedeltagere:  

Aase Schjøtz-Christensen, Inge M. Johansen, Marianne Muusmann, Anne-Marie Pedersen, 

Ingvar Nielsson, Kirsten L. Christiansen, Inge Persson, Susanne Koefoed, Bruno Nielsen, 

Erik Hesselbjerg, Steen B. Hansen, Hardy Nielsen, Poul Petersen, Kirsten Steen Pedersen, 

Lis Rothgart Petersen, Anne B. Jensen, Anne-Marie Bischoff, Irene Smedegaard, Vivi 

Nielsen, Birte Svendsen, Lena Carlsen, Preben Madsen, Jørn Vahlkvist, Signe L. Nielsen, 

Kirsten Vahlkvist, Morgens Irgens, Irene Arvidsen, Herdis Jørgensen, Solveig Lang, Pearl 

McGregor, Kirsten Molter, Irene Mittag, Sonja Christensen, Merete Løvstad, Tove 

Andreasen, Carrie Cederbye, Bent Christensen, Finn K. Hansen, Steen Joost, Signe 

Pedersen, Per Pilegård Hansen, Karen Olander, Bent Schultz, Jannie Lydiker, Lisbeth H. 

Schomann.  
 

Fraværende: Steen Joost, Aase, Inge Person, Bruno, Steen B.Hansen, Signe Lund, Carrie, 
  

 

DAGSORDEN: Mødeleder: Bent C. 

 

REFERAT: v. Signe Pedersen   

 

1. Velkomst, v. Bent C.  

• Præsentation af nye 

instruktører. 

 

 

 

• Vi hejser flaget og siger tillykke. 

 

Bent C. bød alle de tilstedeværende velkommen.  

Bent præsenterede følgende instruktører: 

Gymnastik: Anne-Marie Pedersen   

Svømning: Hardy Nielsen og Lis R. Pedersen. 

Vandgymnastik: Birthe Svendsen. 

 

Der blev overrakt gavekurv til fødselarer: 

Stavgang’s instruktører: Merethe Løvsted, Pearl McGregor, 

Solveig Lang og Krolf instruktør Lena Carlsen 

 

 

2. Godkendelse af referat. 

• Opsamling / bemærkninger til 

referat fra sept. 2019.  

•  

 

Ingen i forsamlingen havde nogen tilføjelser til referat sep. 

2019. – Godkendes. 

 

 

4. Tilbageblik på efterår & vinter- 

                 aktiviteterne 2019-2020.  

• Erfaringsopsamling på 

aktiviteterne. 

• Evaluering af nytårskur. 

Tilbageblik på Forår & sommer-  

                   aktiviteterne 2020 

• Erfaringsopsamling på 

aktiviteterne. 

 

 

 

 

• Hvilke erfaringer er indsamlet 

omkring forebyggelse af Covid-

19 

 

 

 

 

God tradition med afholdelse af nytårskur. 

Kritik af tilgang til maden under julefrokosten. 

 

 

 

Sommerfesten blev skubbet fra juni til august, herefter 

aflyst. 

Stor tilfredshed blandt kroket (ca. 12-14 deltagere) og 

krolfmedlemmer (ca. 20), for genoptagelse af aktiviteten. 

Spredning af smittekæder. 

 

Ros til bestyrelsen (klapsalve fra forsamlingen) for deres 

arbejde med håndtering af Covid-19 og det høje 

informationsniveau under corona tiden. 

Opfordre medlemmer: 

• til at være aktive sammen i små grupper 

• medbringe eget håndsprit 

•  

  

 

 

  

 

 



5. Udkik til efterår & vintersæson 

    2020-2021.  

• Hvilke andre aktiviteter kan 

igangsættes, der kan være med 

til at forebygge spredning af 

Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Bestilling af lokaler. 

 

 

 

2) Fordele og ulemper ved opdeling 

af aktiviteter i sæsoner hen over 

året?                          

(debatoplæg vedhæftet - 

summepause) 

 

 

 

3) Årsplan for aktiviteter 

(vedhæftet). 

 

a) Sommerfest (ansvarlig mv.). 

 

 

 

Yoga hold om onsdagen opdeles. Omkring halvdelen af 

holdene kan komme til yoga i lige uger, og den anden 

halvdel kan komme i ulige uger. Altså træning hver 14. 

dag.  

 

Skånegymnastikken ændrer tider, for at nedsætte 

smittekæder, derved undgår holdene at mødes. 

 

Svømning v. Anne:  

Der er ca. 15 i vandet af gangen. Mellem 15-25 til 

vandgymnastik. Fortalte om oplevet dilemma omkring 

svømmehallens forventninger til opgaveløsning. 

Bent C. kontakter svømmehallen for at afstemme 

forventninger omkring Corona opgaveløsning, for de der går 

på kant eller er livredder i Næstved senior motions regi. 

 

Forslag der fremkom: 

Igangsætte stavgang, gå i små hold. 

Igangsætte nogen af spillene efter gymnastik om torsdagen, 

ved at anvende en fordelingsmodel/farve. 

Drøftet dilemmaet: hvordan kan aktiviteten afstemmes ift.  

X antal medlemmer – hvem skal udvælges!!!!!!!  

 

Lokaler er fortsat reserveret til Næstved Senior Motion for 

2020/2021 selv om aktiviteten ikke er aktiv pt. Hvis 

afbookes, kan der være risiko for at lokaler bookes af andre. 

 

Bred tilfredshed med nuværende opdeling af aktiviteter. 

Bestyrelsen kan gives dispensation hvis aktiviteter skal 

fravige oprindelig plan. 

Tid, hvor ofte og hvornår aktiviteter kan afvikles er 

afhængige af hvor mange instruktører, der er at trække på. 

Bestyrelsen vil meget gerne i kontakt med andre 

medlemmer der vil være ”ildsjæl” for en aktivitet.  

 

Årsplanen er justeret i forhold til de aktuelle 

aktivitetsmuligheder. 

 

Sommerfest 2020 er aflyst. Tove Andreasen vil være 

tovholder for sommerfest 2021. 

 

  

6. Foreningen i tal  

• Økonomi v. Bent C. 

 

 

• Medlemstal v. Bent C. 

 

 

 

Økonomien er fortsat god. Der er ikke modtaget nogen 

regning for leje af hal og svømmehal i Coronatiden: Aktuelt 

indestående i banken er 647.505,70 kr. 

Der er tilmeldt 39 nye medlemmer siden 22/6. 

Medlemstallet i foreningen er pt. oppe på 844 deltagere. 

 

 

7. Information v. Formanden 

• Instruktørliste (opdateret liste 

vedhæftet). 

 

 

 

 

Har du nogen ændringer til den udsendte instruktørliste, vil 

Bent C. gerne høre fra dig.  

 

Pga. af covid-19 og forsamlingsrestriktioner - som nu igen 

er ændret, og nedsat til 50 personer - er følgende aflyst: 

Julefrokost 2020 & generalforsamling 2020. 

 

Mangler instruktør til Square dance & Line Dance fra nytår, 

da Carrie stopper som instruktør. 

 



”Har du lyst eller kender du nogen der gerne vil arbejde i en 

bestyrelse for Næstved Senior motion” vil Bent C. gerne 

kontaktes. 

 

 

8. Eventuelt 

• Evaluering af mødet og  

 

• Dato for næste møde! 

 

 

Tak for godt møde. Næste møde bliver 18/3-2021 

 

Bestyrelsen arbejder videre med emnet: Tilskud til 

instruktører, som går i Fitnesscenter. 

Ingen kunne svare på, eller har kendskab til status på ny 

svømmehal i kommunen. At der kommer en svømmehal er 

besluttet. 

 

 


