
                  Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

 

                            Fredag den 04.03 - 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).   

 

DAGSORDEN: 

 

Mødeleder: Bent Christensen 

Referat: 

 

Referent: Signe Pedersen   

 

1. Referat fra 4. februar 2022. 

•  Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

   

 

Referatet fra februar blev godkendt og underskrevet af 

mødedeltagerne. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 

• Forårspakken 2022  

(lokalebestilling 2022/2023) 

 

 

• Generalforsamling (planlægning, 

dagsorden, valg mv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bestyrelsens Forretningsorden 

(Vedhæftet Signe`s forslag til 

redigering) 

 

• Nytårskur 07.04.2022 

(planlægning, herunder sted, 

bespisning mv.) 

 

 

 

 

• Mærkedage (fast punkt)  

 

• Efterårs- & Vintersæson 2022/2023 

(aktiviteter nye / gamle mv.) 

 

 

• Dagsaktuelt   

 

 

 

  

Bent C. har bestilt udearealer til forårets og sommerens 

aktiviteter. Inde arealer til efterår og vinteraktiviteter er 

også bestilt, dog er mulighed for bestilling af 

svømmehallen endnu ikke åbnet.  

 

Generalforsamlingen afholdes i år i Hal 1 i tidsrummet 

kl. 12-16. Opsætning af stole, borde, talerstol udføres af 

halpersonalet. Faktura fremsendes til foreningen. Der 

forventes et medlemsfremmøde på 150. Der serveres 

vand / sodavand til mødedeltagerne. Beretning blev 

drøftet, ideer fremkom og Bent indføjer det relevante. 

Eksisterende Mikrofon/høresnegl anvendes. 

Mødeindkaldelse offentliggøres næste uge (3 uger før 

afholdelse) på N.S.M. hjemmeside. Dagsorden 2022 og 

regnskab 2021 går i tryk, så det er klar til den 31/3 

 

Forretningsorden blev godkendt og underskrevet af alle 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Gæstelisten blev gennemgået. Indbydelse med 

opdateret dato udsendes til gæsterne. 

Karen bestiller gavekurve i Kræmmerhuset (fødselarer). 

Rita sørger for bestilling af gavekort. 

Bent og Finn følger op på afholdelsesstedet + menuen + 

vinbestilling. 

 

Markering af fødselsdage når der afvikles Nytårskur.  

 

Aktivitetsplan for efterår opdateres med ændret 

tidspunkt bordtennis. Nye/gamle aktiviteter for 

2022/2023 drøftes på kommende møder. 

 

Lisbeth/Finn: Godt møde om fremtidsfuldmagt afholdt. 

Der deltog ca. 50 medlemmer. Henriette Houmann 

Hammer var god til at formidle ”stoffet”. Finn 

undersøger/arrangerer en seance mere. 

 

Lisbeth: undersøger muligheder og prisniveau for 

afholdelse af foredrag for medlemmerne om 

vejrtræknings øvelser. 

 

Lisbeth opdaterer også nøglelisten. 

 

Finn (er ansvarlig) arbejder videre med 

opbevaringsmuligheder for rekvisitter ved grusbanen.  



 

Karen sørger for at foreningsoplysninger opdateres i 

Ugebladets annonce. 

 

Bent fortæller at Kultur- og idrætsudvalgets budget her 

og nu og 10 år frem kan ses på kommunes hjemmeside. 

Foreninger kan fremsende ønsker. 

 

Signe: Irene Mittag stopper som stavgangsinstruktør.  

 

 

3.  Økonomi.  

• Aktuel status foreningens økonomi   

 

 

 

• Instruktørers udgift playliste, 

musikanlæg mv. 

 

 

Rita orienterede om kontoindestående pr 4/3-2022: 

577.202,52 kr. 

Rita orienterede om NSM regnskab 2021, der vil indgå 

på generalforsamlingen. 

 

Udgift, playliste, musikanlæg mv. er sat lidt i bero, 

fortæller Bent C. 

 

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

 

• Medlemsregistrering (ind- & 

udmeldelse) 

•  

 

• Kontingentopkrævning 2022 / 

Betalinger 

 

 

 

 

Pt. er der indmeldt 844 medlemmer.  

Den 4/2-2022 var der indmeldt 851. 

En lille nedgang på 7 medlemmer. 

 

Der er 156 medlemmer som har overskredet dato for 

kontingent betaling som var den 10/2. 

Bent C. sender påmindelse via mail.  

Bent S. sikre påmindelse via telefonbesked.  

 

   

5. Post siden sidst. 

 

 

Ingen post. 

 

 

6. Eventuelt.  

 

  

Ingen bemærkninger. 

 

7. Næste møde.  

. 

 

Næste møde den 1/4 -2022: 

Efterårs-& Vintersæson 2022/2022 

Nytårskur 

Evaluering af Generalforsamling 

 

 

Referat godkendt og underskrevet den 1. april 2022 af: 


