
 Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 06.11 - 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:        

  

 

Dagsorden:  

Mødeleder:  Bent Christensen                          

 

Referat: 

Referent: Signe Pedersen                                              

 

 

1. Referat fra 4. september 2020   

• Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Referat blev godkendt og underskrevet af de 

tilstedeværende. 

 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 

• Rekruttering af nye instruktører (forslag 

til opslag drøftes) 

 

 

 

 

 

• Sæsonopdeling af aktiviteter (fortsat 

drøftelse) 

 

 

 

• Efterårs- & Vintersæson 2020-2021 

(fortsat drøftelse - forsamlingsforbud er 

pt. stadig max 10 personer) 

 

 

 

• Nytårskur for Instruktører januar 2021  

 

 

 

 

 

• Medlemskontingent 2021 (fortsat 

drøftelse) 

 

 

• Mærkedage (fast punkt – liste 2021 

vedhæftet)  

 

• Dagsaktuelt 

 

 

 

 

 

Bents C. forslag blev drøftet. Bent indføjer de gode 

ideer der fremkom. Opslaget vil komme på NSM`s 

hjemmeside, på Facebook ”Næstved Senior Motions 

Venner”, og på mail til de medlemmer som vi har  

mailadresse på. Hvis flere ideer tænkes blandt 

bestyrelsen, må de gerne fremsendes til Bent. 

 

Hvis instruktør/medhjælper og medlemmer ønsker 

forlængelse af sommeraktivitetsperioden, vil 

bestyrelsen se positivt på det. Ansøgning fremsendes 

til formanden. 

 

Fastholder at NSM er lukket ned i de fire uger, der er 

udmeldt til medlemmerne. 

Alle går i tænkeboks, for alternative måder at dyrke 

motion på i NSM. Punktet genoptages på næste 

møde. 

 

Fastholder pt. planerne for afholdelse af Nytårskur for 

instruktørgruppen. Punktet genoptages på næste 

møde, hvor det afklares om det kan blive muligt at 

afholde en nytårskur, og i hvilken form det kan gøres 

under hensyntagen til den aktuelle Coronasituation. 

 

Forskellige modeller blev drøftet. Hvilken model der 

skal anvendes for medlemskontingent i 2021, tager 

bestyrelsen endelig stilling på december mødet.  

 

Opdateret liste er fremsendt via mail fra Bent C. 

 

 

Bent C. har modtaget takkeskrivelse for bårebuket 

fremsendt til Hennings Mejers bisættelse. 

 

Karen orienterede om samarbejdet/projektet med de 

studerende fra fysioterapeutskolen.  

 

Finn kommer på instruktørlisten som ansvarlig for 

bordtennis. 

 

  



 

3. Økonomi. 

• Aktuel status foreningens økonomi. - (SJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Skattefri godtgørelse instruktører mm. 

(fortsat drøftelse) - (BC) 

 

 

• Ansøgning om gæsteinstruktør fra Aase 

Schjøtz-Christensen 

 

 

 

Steen fortæller at økonomien ser flot ud.  

 

Den 29/10 var der på kontoen 640.273,62 kr. 

 

Steen udtrykte glæde over, at det var lettere at 

arbejde med èn bank, og det giver et bedre overblik.  

 

Bent C. orienterede om udgiftsniveau ved brug af 

egne livreddere, kontra at betale svømmehal for at 

stille livredder til rådighed. Vi fortsætter som hidtil. 

 

Skattefri godtgørelse drøftet og genoptages på næste 

møde, sammen med notat om principper for 

opgaveløsning.  

 

Beløb på ca. 1000,- kr. bevilget og frigives til 

gæsteinstruktør når aktiviteten genoptages. 

 

4. Medlemmer v. Bent S og Bent C.  

• Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse)  

• Opkrævning kontingent for 2020 

 

  

Indmeldt 839 medlemmer i NSM pr. den 5/11. 

 

 

To medlemmer har fået tilsendt girokort. 

Der er kommet to mere til siden 1.oktober. 

 

 

5. Post siden sidst.   

 

 

Ingen Post 

 

6. Eventuelt.  

 

 

Ingen bemærkninger 

 

7. Næste møde. 

 

 

 

Punkter til mødet fredag den 04.12-2020 

Medlemskontingent 2021 

Nytårskur for Instruktører 

Efterårs- & Vintersæson 2020-2021  

Skattefri godtgørelse, instruktører m.m. 

 

Referat godkendt og underskrevet den 04/12-2020 af:  


