
                  Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 
                            Fredag den 07.01 - 2022 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 3. december 2021. 

• Godkendelse af referat fra sidste 

møde        

  

 

 

December 2021 referatet blev godkendt og 

underskrevet af de tilstedeværende. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 

• Forårspakken 2022 (regler og 

frister) 

 

 

• Generalforsamling (dato mm.) 

 

 

 

 

 

• Vedtægter (vedtægter gennemgås) 

 

 

 

 

• Instruktørmøde / Nytårskur marts 

2022 (dato, hvordan mv.) 

 

 

• Mærkedage (fast punkt)  

 

 

• Covid-19 (restriktioner)  

 

  

 

• Efterårs- & Vintersæson 2021/2022 

(nye tider bowling, restriktioner 

Covid-19 mm) 

 

• Aktiviteter (nye til næste sæson) 

 

 

 

• Afbookinger i (Arena Næstved) 

 

 

• Instruktørliste  

(fratrådte i 2020/2021) 

 

 

 

 

 

 

Bent C. fremsendt børneattest til Næstved kommune. 

Attesten giver adgang for N.S.M. til modtagelse af 

lokaletilskud. Deadline for fremsendelse er d.15/1-2022. 

 

Dato for afholdelse af generalforsamling sættes til den 

31/3-2022 kl. 12. Bent C. afstemmer tidspunktet med 

dirigenten.  Bent C. søger også reservation af Arenaen 

som mødested. 

Følgende er på valg i 2022: Rita, Søren, Lisbeth og Erik 

 

Vedtægterne blev gennemgået og drøftet. De forsætter i 

nuværende form. Dokumentet påtegnes med N.S.M. 

logo og godkendelsesdato, inden det fremsendes via 

mail til instruktører og bestyrelsesmedlemmer. 

 

Nytårskur berammes til torsdag d. 7/4-2022. 

På baggrund af tætpresset mødevirksomhed i foråret 

udsættes instruktørmødet til afholdelse til efteråret. 

 

Gennemgang af mærkedage listen. Bent C. opdaterer og 

udsender ny liste. 

 

Bowling starter først op den 17/1. 

Stikprøvekontrol af Corona pas til gymnastikken om 

torsdagen, forsætter. 

 

Ændrede tider for Bowling for resten af sæsonen. 

Derudover har bowlingcenteret varslet ændringer for 

banebenyttelse for deres medlemmer fra den 1/5. 

 

Søren fremkom med forslag om oprettelse af en ny 

aktivitet for medlemmer, hvor indholdet er 

synge/sang/spille sammen. 

 

Bane 4 & 5 i Arenaen er aflyst torsdag den 20/1 og igen 

tirsdag den 22/2, pga. af andre aktiviteter i arenaen. 

 

Instruktørlisten ajourføres og udsendes af Bent C. 

 

 

 

 



 

• Dagsaktuelt   

 

 

Bent C. Opdaterer folderen med ændrede tider for 

bowling mm. Opdateret folder sættes på hjemmesiden, 

og der bestilles ikke nye eksemplarer pt. Karen laver 

manuelle rettelser i restlager af eksisterende foldere. 

 

Bent C. orienterede om strukturændringer for 

bestyrelsessammensætning i Arenaen. N.S.M. får 

mulighed for at stille op til valg til bestyrelse sammen 

med øvrige foreninger i Næstved.  

 

Bent C. kontakter Hans Jørgen for opdatering af 

hjemmesiden. 

 

Emner der også blev drøftet på mødet: 

• Må instruktører/bestyrelsesmedlemmer ligge inde 

med medlems maillister!!!!! 

• Instruktørkapaciteten frem i tiden!!!!! 

• Pause for opgaveløsning for instruktører, når 

han/hun for en periode rammes af 

helbreds/familiemæssige fraværsårsager. 

•  

Finn arbejder videre med foredragsemnet: 

Fremtidsfuldmagt - arv – miljø målrettet medlemmerne. 

 

Signe gav kort referat af planlægningsmødet 8/12, for 

stavgangsinstruktørerne. 

  

 

3.  Økonomi. V. Steen og Rita  

 

• Aktuel status foreningens økonomi   

 

• Status overdragelse ny kasserer 

 

 

 

 

 

• Instruktørers udgift playliste, 

musikanlæg mv. 

 

 

 

Saldo konto i Spar Nord pr. 30/12-21: Kr. 376.018,78  

  

Adgang til bankkonto og regnskabs system er på plads, 

så Rita fremover vil kunne løse opgaven som kasserer 

for N.S.M. (Stor tak til Steen, der nu fritstilles).  

Bent C. undersøger mulighed for indkøb af fælles Office 

365pakken. 

 

Bent C. arbejder forsat med behov, playliste, 

musikanlæg, udgiftsniveauet m.v. 

 

 

4. Medlemmer v. Bent S. & Bent C. 

 

• Medlemsregistrering (ind- & 

udmeldelse) 

 

• Kontingentopkrævning 2022 

 

 

 

Dags dato er der indmeldt 900 medlemmer i N.S.M. 

Det er en fremgang på 9 medlemmer siden 3. dec. 

 

Girokort udsendes til medlemmer inden for nærmeste 

fremtid. 

 

   

5. Post siden sidst. 

 

Ingen post modtaget. 

 

 

6. Eventuelt.  

 

Godt nytår til alle. 

 

 

7. Næste møde.  

 

Punkter til kommende møder: 

Planlægning af generalforsamling 31/3 

Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden. 

Planlægning af nytårskur 7/4 

 

 

Referat godkendt og underskrevet den 4. februar 2022 af: 


