Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion
Fredag den 03.12 - 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).
Afbud: Rita Rasmussen(kasser) Steen mødte ind efter møde med banken.

DAGSORDEN:

REFERAT:

Mødeleder: Bent Christensen

Referent: Signe Pedersen

1. Referat fra 5. november 2021.
•
Godkendelse af referat fra
sidste møde

De tilstedeværende godkendte og underskrev referatet fra
den 5.november.
Mødeindkaldelsen ændres til den 03.12 og 05.11 udgår.

2. Bestyrelsens arbejde.
•

Nytårskur 2022 (planlægning
mv.)

Nytårskuren udsættes til marts måned, da covid-19 er i vækst
i Danmark og på verdensplan. Planlægning af Nytårskuren
genoptages ind i det nye år.

•

Mærkedage (fast punkt)

Bent C. orienterede om indkøbt gave til Per Pilegård Hansen.
Bent C. udsender liste over Mærkedage 2022.

•

Covid-19 (restriktioner)

Bestyrelsen forsætter med kontrol af Corona pas ved
gymnastikken om torsdagen.

•

Efterårs- & Vintersæson
2021/2022 (Restriktioner
Covid-19)

Bent C. og Karen afholdt planlægningsmøde med
gymnastikinstruktørerne 02.12.
Inge Persson stopper ved udgangen af året.
Mogens Irgens stopper som stolegymnastik instruktør ved
udgangen af sæsonen. Stolegymnastikken lægges sammen
med øvrig gymnastik og instruktøropgaven blev fordelt blandt
deltagerne. Inge Nielsen vil være at se blandt instruktørerne
for stolegymnastikken. Vagtplan udarbejdes og opslag vil
kunnens ses på hjemmesiden.
Bordtennistider ændres om tirsdagen og om torsdagen.
Bent C. har modtaget faktura for to måneders leje af
bokseklubbens lokaler. Pris 3.875 kr.
Stavgangsinstruktører afholder planlægningsmøde onsdag den
8/12 i Frivilligcenter.

•

Aktiviteter
(Indendørs Cykling,
Indendørs Krolf mv.)

Der deltager ca. 20 medlemmer i indendørs cykling. Antal pr.
gang varierer mellem 15-21 deltagere.
Steen undersøger tilskudsmuligheder fra Næstved kommune.
Aktiviteten forsætter til udgangen af vintersæsonen den 30/4.
Herefter evalueres perioden og der tages stilling til om
aktiviteten skal genoptages efterår 2022.
Lena Carlsen har undersøgt anlægsudgifter for anskaffelse af
2 indendørs Krolfbaner.
En bane består af 12 huller, køller og kugler. Der kan være to
baner på en håndboldbane. Pris for to sæt = ca. 10.000 kr.
I foråret tager bestyrelsen stilling til, om aktiviteten stal være
en aktivitet fra efterår 2022.

•

Dagsaktuelt

Finn og Bent C. forsætter dialogen med Arenaen omkring en
”god” aftale for afholdelse af sociale arrangementer if. med
medlemsaktiviteter.

3. Økonomi. V. Bent C. og Steen
• Aktuel status foreningens
økonomi

Saldo på konto i Spar Nord er pr. 1/12: kr. 405.062,95

•

Rita forventes at have adgang til kontoen pr. 1/1-2022.

Status overdragelse ny kasserer

Steen udarbejder regnskab 2021 i januar måned.
ID-Dokument for bestyrelsen blev underskrevet af alle
bestyrelsesmedlemmer og afleveres til Spar Nord af Bent C.
Spar Nord ønsker ID dokumentation (kopi af sundheds kort +
pas eller kørekort) fra alle bestyrelsesmedlemmer. Hver især
aflægger besøg i banken.
•

Instruktørers udgift playliste,
musikanlæg mv.

Bent C. arbejder videre med playliste og anlæg.

4. Medlemmer v. Bent S. & Bent C.
•

Medlemsregistrering (ind- &
udmeldelse)

5. Post siden sidst.

Artikel fra Sjællandske den 17/11-2021 v. Kim Palm om at
Seniormotion indfører Corona pas til gymnastik.

6. Eventuelt.
•

Dags dato er der indmeldt 900 medlemmer. En fremgang på 4
medlemmer siden 5/11-2021.

Ingen bemærkninger

Evaluering af dagens møde

7. Næste møde.

Punkt til mødet:
Vedtægter gennemgås.
Referat godkendt og underskrevet den 7.januar 2022 af:

