
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 06.08 - 2021 kl. 9.30 – 13.00 

 

I Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16, 4700 Næstved   

 

Mødedeltagere:  

Bent Christensen (Formand), Steen Joost (Kasserer), Signe Pedersen (Sekretær), Per Pilegaard 

Hansen, Bent Schultz, Karen Olander, Lisbeth Hedebo Schomann (suppleant)  

Afbud:  Finn Keld Hansen (Næstformand) & Jannie Lydiker (suppleant). 

 

 

Dagsorden:  

Mødeleder:  Bent Christensen                          

 

Referat: 

Referent: Signe Pedersen                                              

 

 

1. Referat fra 4. juni 2021   

• Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

 

 

Juni referatet blev godkendt og underskrevet af de 

tilstedeværende. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 

• Ny sæson 2021/2022  

(hæfte kommende sæson, evt. 

nye aktiviteter, annoncering mv.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Generalforsamling 2021 (status)  

 

 

 

• Instruktørmøde & Nytårskur (ny 

dato) 

 

 

 

 

 

 

 

Oplæg til folder 2021 blev drøftet og gennemgået. 

 

Følgende nye aktiviteter igangsættes. 

Gå gymnastik i frisk luft ved Jannie i tidsrummet tirsdag kl. 

10-11. Aktiviteten foregår over hele året. Hold størrelsen 

bliver 12-15 medlemmer, tilmelding nødvendigt. 

 

Indendørs cykling 

Forsøgsperiode igangsættes fra september og frem til jul.  

Der kan deltage 40 medlemmer på et hold. 

Det afvikles en gang om ugen, af`en times varighed. 

Kaj Rabek bliver instruktør for holdet. 

Det foregår hos Happy2Fitness på Marskvej 17. 

Senior motion afholder hele udgiften i forsøgsperioden. 

Lokaleprisen pr. måned er 1200 kr. 

Bestyrelsen evaluerer, når det er afviklet i 16 uger. Hvis 

aktivisten skal forsætte, skal fremmødet vise et gennemsnit 

på 20 aktive personer. 

Tilskudsmulighed undersøges. 

Folderen henviser medlemmerne til at læse / følge med på 

hjemmesiden hvis nye aktiviteter igangsættes. Opslag kan 

også læses på Facebook. 

Lisbeth fremkom med forslag til nye billeder til folderen. 

Ny farve til overskriften for de aktiviteter der foregår over 

hele året. 

Præcisering af tekst:  

Under stavgang; gåtur med eller uden stave. 

Under cykling: cykelhjelm påkrævet. 

Lisbeth og Bent C. tager forslagene med til trykkeren. 

Bent C. sender mail til medlemmer, hvor han orienterer om 

sæsonstart og nye aktiviteter. 

 

Dato for generalforsamling fastsættes til den 14/10. 

Mødeindkaldelse og dagsorden udarbejdes på næste møde. 

 

 

Nytår kur 2021 udgår, da vi er tæt på næste års nytårskur 

2022.  

 

I stedet arrangeres et anderledes instruktørmøde den 30/9 

hvor øvrige fra nytårskurgæstelisten inviteres som 

deltagere, og hvor der takkes for indsatsen i forgangne år.  

Mødet afvikles i det gamle cafeteria i Arena Næstved.  

Bent C. udsender information om ændringer. 



 

 

• Mærkedage (fast punkt)  

 

 

• Tilskud arrangementer 

(sæsonafslutning mv.) 

 

 

 

• Beklædningsregulativ udsendt, 

(evaluering / regulering) 

 

 

• Dagsaktuelt 

 

  

 

Karen sørger for indkøb af gaver til fødselarerne og Bent 

skriver kort. Kurvene udleveres den 30/9. 

 

Bestyrelsen fastholder at give et tilskud på 10 kr. pr 

deltagende medlem, når der afholdes sæsonafslutning. 

Når instruktører afholder planlægningsmøde afholder 

bestyrelsen udgiften til forplejning. 

 

Lisbeth fremlagte forslag til tøjindkøb. Undersøger til næste 

møde, hvor prisniveau er på tøjet, hvis det forsynes med 

NSM Logo & hjemmeside adresse.   

 

Bent C. Orienterede om at der mangler opbevarings 

muligheder af rekvisitter til petanque og vikingespil. Er pt. i 

forhandling med Næstved kommune for løsning af 

problemstillingen.  

Bent C. er indbudt til opstartsmøde den 18/8 i Arenaen. 

  

 

3. Økonomi. 

• Aktuel status foreningens økonomi. - 

(SJ) 

 

• Foreningens formue / Ny negativ 

rentesats  

 

 

 

Steen orienterede om den aktuelle økonomi. 

Den 26.07.2021 var beholdningen på: 619.726,05 kr. 

 

Spar Nord har fra 1/8 ændret til negativ rente fra -0,6%     

-1,25%, hvilket bliver 7.746 kr. i årlig negativ rente. 

Steen og Bent C. undersøger alternative bankforbindelser, 

hvor der ikke skal betales negativ rente. 

 

 

4. Medlemmer v. Bent S og Bent C.  

• Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse) 

 

Bent S. orienterede om at der 1 aug. 2021 var indmeldt 832 

medlemmer. En fremgang på 7 medlemmer siden 1.juni. 

 

Der var indmeldt 784 medlemmer den 1. august 2020. 

 

På et år er medlemsskaren vokset med 48 personer. 

 

 

5. Post siden sidst.   

 

 

Modtaget: 

reklame på kuglepen og et net. 

Medlemsblad; Idrætsliv. 

 

 

6. Eventuelt.  

 

 

Lisbeth fortæller; 

• at App 112 ikke eksisterer mere. 

• Medlemmers Pbs aftaler ophører når de ikke har 

været i brug i 3 måneder, hvilket betyder at mange 

af foreningens medlemmer skal tilmelde igen, når 

der næste gang opkræves kontingentet. 

 

 

7. Næste møde. 

 

 

Punkter til mødet fredag den 3. september 2021! 

Tøjpriser v. Lisbeth. 

Planlægning af møde med instruktør og andre. 

Planlægning af Generalforsamling 14/10 

• Kontingent 2022 

• Beretning 

• økonomi 

 

Referat godkendt og underskrevet den 3. september 2021 af:  


