
Bestyrelsesmøde i Frivilligcenter 
 

Farimagsvej 16, 4700 Næstved 
 
                  Fredag den 04.02 - 2022 kl. 9.30 – 13.00 

 
 

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.suppleant) Erik Hesselbjerg (2.suppleant).   
 

Afbud: Lisbeth Schomann, Bent Schultz, Søren Toldam.  
 

DAGSORDEN: 
Mødeleder: Bent Christensen 

Referat: 
Referent: Signe Pedersen   

 

 

1. Referat fra 7. januar 2022. 

 Godkendelse af referat fra sidste møde   

 

 

Referat fra 7. januar blev godkendt og underskrevet af de 

tilstedeværende. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 
• Forårspakken 2022  

(lokalebestilling 2022/2023) 

 

 
• Generalforsamling (planlægning, 

dagsorden, valg mv.) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

• Bestyrelsens Forretningsorden 

(skal gennemses og redigeres) 
 

• Nytårskur 07.04.2022 

(planlægning mv.) 

 

 
 

 

 

• Klublokalet i Hal 1  
(rammer for anvendelse)  

 

 

 
 

 

• Mærkedage (fast punkt)  

 
• Covid-19 (restriktioner)   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bent bestiller uderum/plads/plæne/grusbane hos Næstved 
kommune til de udendørs aktiviteter, der går i gang if. med 

vores årsplan. Undersøger også hvilke muligheder, der er for 

opbevaring af de udendørs rekvisitter. 

 
Bent C. har indhentet tilsagn om deltagelse fra dirigenten, der 

skal lede generalforsamlingen, som er torsdag den 31/3-2022. 

Følgende er på valg: Finn, Rita, Lisbeth, Søren og Hanne 

(revisor). 

I år trakteres der med vand/sodavand til mødedeltagerne. 
Bestilles i Arenaen. 

Dagsorden blev gennemgået. Bent udarbejder 

mødeindkaldelse. Opslag på hjemmesiden senest 10. marts. 

Hvis medlemmer har forslag til dagsorden, skal det være 
tilsendt formanden senest 17. marts. 

 

Signe opdaterer forretningsorden med de foreslåede 

ændringer. Emnet genoptages på næste møde. 
 

Gæstelisten blev gennemgået. Forventet fremmøde til 

Nytårskur, Ca. 50-60 deltagere. 

Bent C. og Finn undersøger mulige emner/steder der blev 

drøftet for, hvor Nytårskuren kan afholdes. Emnet 
genoptages. 

 

Finn og Rita gav referat af Arenamødet, der omhandlede 

foreningers anvendelse af klublokalet. ---------Et skuffende 
møde. 

Finn vil efterfølgende fremsende Næstved Senior Motions 

ønsker om, hvad vi som forening kan bruge et klublokale til, i 

samarbejde med andre foreninger. 
 

Listen med mærkedage blev gennemgået. 

 

Restriktioner for Covid-19 er ophævet, da den ikke betragtes, 
som en samfundskritisk sygdom.  

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til fortsat at være 

opmærksomme på at minimere udbredelse af smittekilder. 

Være opmærksomme på hinanden - Passe på hinanden, så 

sygdomsbakterier har trange kår for udvikling. Husk derfor at: 
• Holde afstand 

• Bibeholde den gode håndhygiejne 

• Hoste/nyse i armhulen 

 



 

• Efterårs- & Vintersæson 

2021/2022 (nye tider bowling, 
restriktioner Covid-19 mm) 

 

• Aktiviteter (nye til næste sæson) 

 
• Dagsaktuelt   

 

 

 

Genoptages på næste møde 

 
 

 

Genoptages på næste møde 

 
Der blev sagt om gymnastikken: 

Skånegymnastikken genoptager motionen den 7/2 i 

bokseklubbens lokaler. 

God stemning når medlemmer samles til lidt hygge /spisning 
efter gymnastik, diverse spil og badning om torsdagen. 

Gode tilbagemeldinger fra medlemmer om deres oplevelser 

med gymnastikken. 

Finn: Der er uddelt 50 billetter til medlemmer, som kan 

deltage i et foredrag om fremtidsfuldmagt den 22/2 kl. 13-15 
i Frivilligcenter Næstved, ved Advokat Henriette Houmann 

Hammer 

 

 

•  Økonomi.  

 
• Aktuel status foreningens 

økonomi   

 

• Status ny kasserer  
          (office-pakken 365) 

 

• Instruktørers udgift playliste, 

musikanlæg mv. 

 

 

 
Rita orienterede om indestående på bankkontoen: 

                                                              435.673,17 kr. 

 

Bent C. indkøber officepakken 365, - hjælper med at opdatere 
Ritas pc, så den kan ”læse” alle dokumenter. 

 

Bent får hjælp af Ingvar, for at indkredse/overføre/købe 

playliste til gymnastikinstruktørerne. 

 

 

1. Medlemmer v. Bent C. 
 

 

• Medlemsregistrering (ind- 

udmeldelse) 
 

 

 

• Kontingentopkrævning 2022 / 
Betalinger 

 

Antal medlemmer indmeldt 2022: 
den 9/1 = 899 og den 4/2 = 851 

 

Der er udmeldt 57 siden udsendelse af indbetalingskort og 

indmeldt 9 nye medlemmer = Nettoafgang på 48 medlemmer 
i perioden. Der er dog fortsat en stigning i antal medlemmer 

set i forhold til tidligere år.  

 

Der er 233 medlemmer som har betalt kontingent. Deadline 
for betaling er 10/2. 

  

   

2. Post siden sidst. 

 

Kuglepen reklame og medlemsbladet: Idrætsliv. 

 

 

6. Eventuelt.  

  

Punkt til næste instruktørmøde; 

Periodevis pause fra instruktøropgaven 

 

 

7. Næste møde.  

 

Punkter til mødet den 4. marts: 
Generalforsamling, regnskab 2021, beretning, 

Forretningsorden, færdigbehandles, underskrives. 

Uddeling/tildeling af titler, hvorfor?  Hvem? Hvornår? 

Nytårskur 7/4, planlægning 
Efterårs-Vinter sæson 2022-2023 

• Herunder evt. nye Aktiviteter 

  

 

Referat godkendt og underskrevet den 4. marts 2022 af: 


