
Referat af Generalforsamling 2020 & 2021! 

 

  

 
Torsdag 14. oktober 2021, kl. 12.00 – 16.00 

i Arena Næstved! 
  

 

Dagsorden ifølge vedtægternes §9: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning. 
3. Regnskab, 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent for 2022. 

6. Valg i henhold til vedtægternes 6 

 

• På valg i 2020 er: 

o Næstformand: Finn Hansen 

o Kasser: Steen Joost 

o Medlem: Per Pilegaard Hansen 

o 1.Suppleant: Jannie Lydiker 

o Revisor: Hanne Pedersen 

 
• På valg i 2021 er: 

o Formand: Bent Christensen 

o Sekretær: Signe Pedersen 

o Medlem: Karen Olander 

o Medlem: Bent Schultz 

o 2.Supleant: Lisbeth Schomann. 

o Revisor Hans Johansen 

o Pt. Vakant Revisorsuppleant (ny vælges) 

 

7. Eventuelt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Referat v. Signe Pedersen! 

 
 

1.  Valg af Dirigent: (v. formand Bent Christensen) 

Formand Bent Christensen indledte generalforsamlingen, med en velkomst til 

de ca. 130 fremmødte. 

Bestyrelsen blev præsenteret for forsamlingen. 

Bent orienterede om Pandemiens - covid 19`s - konsekvenser for aflysning af 

generalforsamling 2020 og udsættelse af generalforsamling 2021, der ellers 

ville være afholdt inden udgang af marts 2021.  

Beretningen vil omhandle begge årene. Der vil blive afholdt to valghandlinger 

på dagens generalforsamling. 

Formanden fremkom med forslag om at Chris Stentoft blev mødets dirigent.  

• Forsamlingen accepteret/godkendt forslaget med klapsalve. 
  

Dirigent Chris Stentoft konstaterede at generalforsamlingen: 

• undtagelsesvis blev afholdt 14/10, og ikke som beskrevet i vedtægterne 

inden udgang af marts måned.  

• mødevarsling var overholdt med tre uger.  

• Covid-19 overtrumfer vedtægter, og derfor anses generalforsamling for 

lovlig.  

 

2.  Beretning: (v. formand Bent Christensen) 

Bestyrelsens beretning blev godkendt af forsamlingen med klapsalve og tre 

hurraer for Næstved Senior Motion. Den skriftlige beretning lægges på 

hjemmesiden sammen med referatet.  

 
3. Regnskab: (v. kasserer Steen Joost) 

Steen gennemgik først regnskab 2019, (bilag omdelt til mødedeltagerne).  

Året sluttede med en egenkapital på 452.611,63 kr. 

Forsamlingen havde ingen spørgsmål til regnskab 2019. 

 

Steen gennemgik regnskab 2020, (bilag omdelt til mødedeltagerne). 

Året sluttede med en egenkapital på 629.189,41 kr.  

Forsamlingen havde ingen spørgsmål til regnskab 2020.  

 

Dirigenten kunne bevidne at regnskab 2019 & 2020 var godkendt og 

underskrevet af revisor Hans Johansen og Hanne Pedersen.  

Vedlægges som bilag til referatet. 
 

Steen takkede for de 11 år, han havde været med i bestyrelsen. 

 

4. Indkomne forslag: 

Ingen forslag til behandling, da ingen har fremsendt forslag til formanden. 

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2022: 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2022 bliver på 400 kr. pr. medlem. 

Forsamlingen godkendte forslaget med klapsalve. 

 

 



 

6. Valg i henhold til vedtægternes §6: 

• På valg i 2020 er: 
o Næstformand Finn Hansen 

o Kasserer Steen Joost 

o Bestyrelsesmedlem Per Pilegaard Hansen 

o 1. Bestyrelsessuppleant Jannie Lydiker 

o Revisor Hanne Pedersen 

 

• På valg i 2021 er: 

o Formand Bent Christensen 

o Sekretær Signe Pedersen 

o Bestyrelsesmedlem Karen Olander 

o Bestyrelsesmedlem Bent Schultz 

o 2. Bestyrelsessuppleant Lisbeth Schomann. 
o Revisor Hans Johansen 

o Revisorsuppleant der pt. er vakant (ny vælges) 

 

 

Om valg 2020: 

Næstformand Finn Hansen modtager genvalg. 

Kasserer Steen Joost modtager ikke genvalg, og bestyrelsen foreslår Rita 

Rasmussen som ny kasserer. Er ikke til stede men skriftligt tilsagn modtaget. 

Bestyrelsesmedlem Per Pilegaard Hansen modtager ikke genvalg, og 

bestyrelsen foreslår at Lisbeth Schomann vælges som nyt bestyrelsesmedlem. 

1. Bestyrelsessuppleant Jannie Lydiker modtager ikke genvalg, og bestyrelsen 

foreslår Søren Toldam som 1. bestyrelsessuppleant. Ikke til stede men 

skriftligt tilsagn modtaget. 
Revisor Hanne Pedersen modtager genvalg. 

 

Næstformand Finn Hansen blev genvalgt.  

Rita Rasmussen blev valgt som ny kasserer.  

Lisbeth Schomann blev valgt som nyt Bestyrelsesmedlem.  

Søren Toldam blev valgt som ny 1. Bestyrelsessuppleant og  

Revisor Hanne Pedersen blev genvalgt. 

 

Steen Joost har givet tilsagn om at introducere Rita Rasmussen til foreningens 

regnskabssystem. Herudover har Steen Joost tilbudt at færdiggøre 

regnskabsåret 2021. 

  
Om valget 2021: 

Formand Bent Christensen modtager genvalg. 

Sekretær Signe Pedersen modtager genvalg. 

Bestyrelsesmedlem Karen Olander modtager genvalg.  

Bestyrelsesmedlem Bent Schultz modtager genvalg.  

2. Bestyrelsessuppleant Lisbeth Schomann modtager ikke genvalg, og 

bestyrelsen foreslår Erik Hesselbjerg som ny 2. Bestyrelsessuppleant. Ikke til 

stede men skriftligt tilsagn modtaget.  

Revisor Hans Johansen modtager genvalg.  

Revisorsuppleant er pt. vakant og bestyrelsen foreslår Steen Joost som ny 

Revisorsuppleant.    



Formand Bent Christensen, Sekretær Signe Pedersen, Bestyrelsesmedlem 

Karen Olander, Bestyrelsesmedlem Bent Schultz, og Revisor Hans Johansen 

blev alle genvalgt.  
 

Steen Joost blev valgt som ny Revisorsuppleant.   

 

 

7. Eventuelt. 

Formanden takkede Steen (11 år), Per (12 år) og Jannie (4 år) for deres 

arbejde i og med bestyrelsen. Der blev overrakt en kurv til hver. Klapsalve fra 

salen. 

 

Bent Børsting: Uddelte ros til bestyrelsen og de frivillige instruktører for deres 

arbejde for og med Næstved Senior Motion. Gav klapsalve fra salen. 

 
Bente Jacobsen: Uddelte ros til bestyrelsen og de frivillige instruktører. Hvilket 

gav klapsalve fra salen. 

Ønskede derudover en uddybende forklaring for aflysning af julefrokosten, for 

at skabe ro og forståelse i medlemsskaren. 

Følgende argumenter fremkom: 

• fagkundskaben melder om stigende smitte,  

• medlemmerne tilhører den sårbare gruppe, i kraft af alder, 

• mange tæt sammen, - øget risiko for smitte, 

• smitterisiko større ved fælles buffet bord. 

 

Tove Andreasen:  Takkede bestyrelsen for deres arbejde for og med ”verdens 

bedste motions forening”. 

 
Hardy Nielsen: Havde spørgsmål omkring bowling. Bent C. returnerede med 

svar: ”Bowling forsætter uændret indtil andet er besluttet”. 

 

Bent Christensen: Takkede Chris Stentoft med et par flasker vin, for løsning af 

dagens dirigentopgave. 

 

 

 

Næstved, den 20/10 – 2021               Næstved, den 20/10-2021 

 

 

 
 

Chris Stentoft                 Bent Christensen 

    Dirigent                         Formand 

 

  


