
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 04.12 - 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: Jannie      

 

Dagsorden:  

Mødeleder:  Bent Christensen                          

 

Referat: 

Referent: Signe Pedersen                                              

 

 

1. Referat fra 6. november 2020   

• Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Forsamlingen godkendte og underskrev referatet fra 

6. november 2020. 

 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 

• Rekruttering af nye instruktører (status 

på opslag) 

 

 

 

 

 

 

 

• Efterårs- & Vintersæson 2020-2021 

(Forsamlingsforbud pt. max 10 

personer) 

 

 

 

 

 

• Nytårskur for Instruktører januar 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mærkedage (fast punkt)  

 

• Dagsaktuelt 

 

 

 

Bent C. har modtaget to henvendelser omkring 

efterlysning af nye instruktører. En viste interesse for 

gymnastik & svømning og en anden for stavgang & 

vandgymnastik. 

Aktuelt fra det nye år mangler vi instruktør til Line- & 

Squaredans. Bent udformer opslag, der målretter de 

to aktiviteter. Opslag vises på hjemmesiden og NSM-

venner på Facebook. 

 

Medlemmer er blevet orienterede omkring de nye 

skærpede regler sundhedsstyrelsen har udsendt ifm. 

at forsamle sig i grupper. 

Forskellige modeller for at afvikle motion i små hold 

blev drøftet.  

Pt. lukkes der helt ned for aktiviteter i NSM. Punktet 

genoptages på januar mødet. 

 

På grund af Covid-19 bliver det desværre ikke muligt 

at afvikle den planlagte nytårskur i januar 2021. 

Der blev udvekslet alternative ideer for afholdelse af 

festliglighed for instruktører, hjælpere og bestyrelse 

inden jul, som erstatning for nytårskuren.  

Bent C. og Finn undersøger de konkrete tiltag efter 

mødet, og melder tilbage til øvrige 

bestyrelsesmedlemmer via mail.   

 

Ingen mærkedage i december. 

 

Bent C. har besluttet at genopstille som formand på 

generalforsamlingen i 2021. (klapsalve blev givet) 

 

 

3. Økonomi. 

• Aktuel status foreningens økonomi. - (SJ) 

 

• Skattefri godtgørelse instruktører mm. 

(fortsat drøftelse) - (BC) 

 

 

 

 

 

Indestående på kontoen 1/12-2020: 632.178,36 kr. 

 

Drøftelserne omkring udbetaling af skattefri 

godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer, 

instruktører, trænere og hjælpere forsætter på 

udvalgte bestyrelsesmøder i det nye år. 



 

Ide fremkom: Få hjælp fra instruktører og hjælpere 

for funktionsbeskrivelse af deres opgave. - Vil være 

et godt redskab ved tiltrædelse af nye instruktører. 

Emnet tages med på instruktørmødet i marts. 

 

 

4. Medlemmer v. Bent S og Bent C.  

 

• Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse)  

 

• Opkrævning kontingent for 2020 

 

• Medlemskontingent for 2021 

 

 

 

Den 4/12-2020 var der indmeldt 841 medlemmer i 

NSM. Den 6/11-2020 var medlemstallet også 841. 

 

 

Alle registrerede medlemmer har betalt kontingent. 

 

Aktivitetsniveau i NSM har i indeværende år, på 

grund af Covid-19 pandemiens udbredelse, været 

meget begrænset.  

Derfor har bestyrelsen besluttet at alle medlemmer 

der er indmeldt i NSM pr. 1/12-2020, og som har 

betalt deres kontingent, får et kontingentfrit år i 

2021.  

Bent C. melder ud til medlemmerne via mail, sms og 

hjemmeside. 

 

 

5. Post siden sidst.   

 

 

Ingen post 

 

6. Eventuelt.  

 

 

God jul til alle 

 

7. Næste møde. 

 

 

 

Punkter til mødet fredag den 08.01-2021 

Årsplan 2021 

 

Referat godkendt og underskrevet den 08/01-2021 af:  

 


