
Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

Fredag den 05.11 - 2021 kl. 9.30 – 13.00 
 

I Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16, 4700 Næstved   
 
 Mødedeltagere:  
Bent Christensen (Formand), Finn Keld Hansen (Næstformand), Rita Rasmussen (Kasserer),  
Signe Pedersen (Sekretær), Lisbeth Schomann (Bestyrelsesmedlem), Bent Schultz (Bestyrelsesmedlem), Karen 
Olander (Bestyrelsesmedlem), Søren Toldam (1. Bestyrelsessuppleant) Erik Hesselbjerg (2. 
Bestyrelsessuppleant) Steen Joost (Afgående kasserer).   

      

 
Dagsorden:  
Mødeleder:  Bent Christensen     
                     

 
Referat: 
Referent: Signe Pedersen                                              

 
1. Referat fra 1. oktober 2021   

• Godkendelse af referat fra sidste 
møde 

 

 
Den ”gamle bestyrelse” godkendte oktober referatet ved at 

underskrive dokumentet. 

 
2. Bestyrelsens arbejde. 

 
• Velkommen ny bestyrelse 

 
 
 
 

• Evaluering af generalforsamling den 

14/10-21  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

• Mærkedage (fast punkt)  
 

 
• Beklædning (status + nye ønsker) 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Opbevaring af rekvisitter (status) 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
Bent bød velkommen til Rita, Søren og Erik.  
Der var en præsentationsrunde af mødedeltagerne.  
Fotografen Jess tog billeder af bestyrelsesmedlemmerne, der vil 
blive lagt på N.S.M. hjemmeside. 
   
Bestyrelsen oplever stor opbakning fra medlemmernes side. Mødet 

gik fint og sluttede kl. 13.15. Der var mødt 130 frem til 
generalforsamlingen. 

Udgifter i forbindelse med mødet, til opsætning af borde og stole, 
kaffe/te, kage, leje af hal og trykarbejde af papirvare, blev ca. 
10.000 kr. 
 
Fremadrettet skal vi overveje følgende: 

• Bestille èn slags kage, da tre forskellige kager indikerer til 
tre stykker pr. medlem. 

• Ændre vedtægt if. til regnskabsår og ikrafttrædelse af 
kontingent og varsling. 

• Skabe mere opmærksomhed i medlemsskaren for at højne 
deltagelse i generalforsamling. 

o Ved at inddrage instruktørerne 
o Ved at omdele Flyers. 
o Foredrag / aktuelt emne, som en del af mødet. 
o Indsamle flere mailadresser på medlemmer. 

 
Referatet + diverse bilag bliver lagt på N.S.M. hjemmeside. 
 

Bent opdaterer 2022 listen for mærkedage, og udsender den 
efterfølgende. 
 
Lisbeth orienterede om status for udlevering af dragter. Fik nye 
bestillinger af de tre nye medlemmer. 
Lisbeth bestiller 25 kasketter med logo og hjemmeside adresse. 
Kasketterne vil beskytte instruktører mod solen, være synlige og 

tydelig overfor medlemmer, og samtidig være god reklame udadtil 
for N.S.M i den store verden. 
Der bevilges badetøj til livredder og svømmefolk fremover, da 
klorvand nedbryder badetøjet hurtigt.  
 

Der er kommet god orden på N.S.M. rekvisitter i vogne og i 

kælderrummet. Finn har bedt hallen om bedre belysning i rummet. 
Vognene i hallen synliggøres med tydelig mærkning af og for hvor 
de skal holde/placeres, så medlemmer kan være en del af 
oprydningen/sætte på plads efter aktiviteten. 
Bent C. og Finn undersøger forsikringsforhold for vores rekvisitter i 
hallen og i kælderrummet. 



 
• Julefrokost 2021 

 
 
 

 

 
 

• Nytårskur 2022 (dato, hvor, 
deltagere mv.) 

 
• Aktiviteter   

 
 

 
• Dagsaktuelt 

 

 
Bestyrelsen fastholder, ”at den store fælles julefrokost ikke 
arrangeres i år”.  
De små aktivitetsgruppe, der ønsker at afholde fælles 
hygge/spisning for gruppen, står selv for planlægning og afholdelse. 

Arrangørerne tager hånd om sundhedsministeriet anbefalinger if. til 

minimering af covid-19 smitterisiko.  
 
Punktet genoptages på næste møde. 
 
 
Forslag om etablering af indendørs Krolf er fremkommet. 

Initiativtageren må meget gerne undersøge prisen for anskaffelse og 
hvornår og hvor spillet kan foregå. Bent C. formidler. 
 
Inge Person stopper ved udgangen af året som 
stolegymnastikinstruktør. 
Der afholdes planlægningsmøde for gymnastikinstruktørerne den 
2/12. Karen og Finn deltager i mødet. Her skal gruppen bl.a. drøfte 

hvordan stolegymnastikken bliver en del af: 
• den fælles planlægning for og af gymnastikken 

• synlighed for tid og plan for opgaveløsning  
• fordeling af instruktørressourcer 
• alle gymnastikinstruktør indgår som et team, der 

samarbejder og sparre med hinanden. 
 

Undersøgelser omkring paddeltennis er forsat i Finns ”hænder”. 
Bent opdaterer, instruktørliste, diverse sæson aktivitets planlister, 
årsplan og sender dem ud. 
Medlemmer har forespurgt, om der igen kan arrangeres 
åndedrætsforedrag med Trine Elmshøj. – Prisniveauet undersøges. 
Emnet genoptages. 

Aflysning i Arena, bane 4 kl. 10-11 den 9/12 og 20/1-2022. 
Finn har booket lokale i Frivillighedshuset for 2022. Opfordre andre 
til at gøre det samme. 

 

 
3. Økonomi. 

• Aktuel status foreningens økonomi  
 
 
 
 
 

• Diverse ønsker til indkøb 
• Indkøbe redningskranse? 

 
• Tilskud if. m. udgifter med playliste. 

 
• Nyt, trådløst musikanlæg? 

 

 
Steen Joost: 

omdelte bilag over kvartals regnskab til de nye medlemmer. 
Orienterede om forviklinger omkring køb/betaling af 
bordtennisborde. 
 
Saldo på vores konto den 2/11 er                   424.020,03 kr. 
 

N.S.M. forsætter med at benytte svømmehallens redningsveste, som 
er til rådighed for alle, der bruger hallen. 
 
Bent C. undersøger i samråd med Ingvar playliste udgifter. 
 
Indkøb at nyt trådløst musikanlæg til gymnastik, undersøges 

nærmere.  

   

 
4. Medlemmer v. Bent S og Bent C.  

• Medlemsregistrering (ind- og 
udmeldelse) 

•  

 
Pt. er der indmeldt 896 medlemmer. En tilgang på 24 medlemmer 
siden 1. oktober. 
 

 
5. Post siden sidst.   
 

 
 Intet post siden sidste møde. 
 

 

6. Eventuelt.  
 

 

 

 
7. Næste møde. 

 

 
Punkter til mødet fredag den 3. december 2021! 

Nytårskur: planlægning 
 

 
Referat godkendt og underskrevet den 3. december 2021 af:  


