
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

 

Fredag den 01.10 - 2021 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) 

Afbud:   Jannie Lydiker (suppleant).  

      

 

Dagsorden:  

Mødeleder:  Bent Christensen                          

 

Referat: 

Referent: Signe Pedersen                                              

 

 

1. Referat fra 3. september 2021   

• Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

 

Referatet fra september blev godkendt og 

underskrevet af de fremmødte deltagere. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 

• Evaluering instruktørmøde den 30/9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Generalforsamling 2021  

(Dagsorden, Beretning, Kontingent 

2022, Kandidater til bestyrelsen osv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mærkedage (fast punkt)  

 

 

• Beklædning (bestillinger mm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der deltog 45 ud af 55 mulige i gårsdagens (30/9) 

møde. Ikke alle fraværende havde meldt afbud. Der 

var god stemning under mødet. Der blev udtrykt 

kritik af forplejning. Den høje pris for sandwichen og 

kage stod ikke mål med kvaliteten. Bent C. tager 

emnet op med Arenaens ledelse. 

På mødet fremkom der forslag om: 

• at instruktører også kunne omdele NSM 

folder. 

• udvide Kroket og Krolf sæson, så den hedder 

1. april til 31. oktober. 

Fremover skal bestyrelsen drøfte, have en plan/mål 

for hvordan mødedeltagerne skal placeres/grupperes.  

Instruktørmulighed blev drøftet. Finn tager kontakt 

med yoga instruktør. BC vil efterlyse instruktøremner 

via medlemsmailen. 

 

Mulige kandidater til bestyrelsen blev drøftet.  

Steen vil gerne stoppe som kasserer, men vil meget 

gerne introducere/hjælpe en nyvalgt med 

regnskabssystemet. 

Beretningen sammenlægges og kommer til at 

omhandle år 2019 og 2020. 

Bent indføjer/ajourfører beretningen ud fra de 

bemærkninger der fremkom. 

Der er ikke indkommet nogen forslag til fremlæggelse 

(deadline 30/9).  

Bent C. bestiller kaffe og kage til 150 (forventet 

fremmøde). Fremsender dagsorden til Chris Stentoft, 

som er bestyrelsens forslag til dirigent) 

Bestyrelsen fremsætter for medlemskontingent 2022. 

 

 

Listen for mærkedage i 2022 blev gennemgået. Bent 

C. opdaterer og ny udsendes efterfølgende. 

 

Lisbeth har modtaget 14 bestillinger på træningstøj 

på mødet den 30/9. Bent C. udsender mail om, ”at 

nye bestillinger modtages af Lisbeth senest torsdag 

den 7/10.” 



 

 

 

 

• Opbevaring af rekvisitter mv. i Arena 

Næstved 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Julefrokost 2021 

 

 

• Dagsaktuelt 

 

Der fremkom forslag om, at dresscoden også 

omhandlede badebukser og svømmebriller for de 

aktive instruktører i svømmehallen.   

  

Arena har anvist et kælderlokale på 6 m2 til 

opbevaring af NSM-rekvisitter. 

Finn indkøber reoler til rummet. 

Der indkøbes kode låse til kasserne. 

Oprydning/flyttedag aftales til torsdag den 7/10 

De tre store rekvisitkasser skal reduceres til to.  

De skal fremover stå fremme i hal 2.  

Lejemålet for rekvisitopbevaring vil andrage 7-8000 

kr. pr år. 

 

Julefrokosten aflyses i år. Bent orienterer 

medlemmerne. 

 

Bent C. fortæller at stolegymnastikken flytter til Hal 1 

fra den 1/10. 

Medlemmer må finde alternative influenza vaccination 

steder i år, da det ikke vil foregå i NSM regi. 

Finn indkøber ekstra bordtennisbord jf. aftale i 2019. 

 

 

3. Økonomi. 

• Aktuel status foreningens økonomi. - (SJ) 

• Kontingent for 2022  

 

 

 

Steen omdelte bilag over forventede udgifter for 

perioden 1/10 og frem til 31/12. 

Steen orienterede om indestående på bankkontoen  

Pr. 30/9. = 501.572,89 kr. 

  

Kontingent 2022 blev drøftet. Forslag til kontingent 

for 2022 fremlægges på generalforsamlingen. 

 

 

4. Medlemmer v. Bent S og Bent C.  

• Medlemsregistrering (ind- og 

udmeldelse) 

 

Bent S. orienterede om at der pr. 1/10 er indmeldt 

871 medlemmer. En fremgang på 22 medlemmer 

siden 3/9. 

 

 

5. Post siden sidst.   

 

 

Reklame for kuglepenne. 

Forenings- og fritidskonference 2021 lørdag den 30. 

oktober kl. 9-18. Arrangør: Fritidsudvalget, 

frivilligrådet og lokalrådene i Næstved kommune. 

 

 

6. Eventuelt.  

 

 

Intet at bemærke  

 

7. Næste møde. 

 

 

Punkter til mødet fredag den 1. oktober 2021! 

 

Referat godkendt og underskrevet den 5. november 2021 af:  


