Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion
Fredag den 01.04 - 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).
Afbud: Karen Olander og Lisbeth Schomann
DAGSORDEN:

Referat:

Mødeleder: Bent Christensen

Referent: Signe Pedersen

1. Referat fra 4. marts 2022.
•
Godkendelse af referat fra
sidste møde

Marts referat blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende.

2. Bestyrelsens arbejde.
•

Forårspakken 2022
(lokalebestilling 2022/2023)

Bent C. har bestilt udearealer og indendørs lokaler til
sommersæson, samt til efterårs- & vintersæson.

•

Generalforsamling
(evaluering)

Bent booker Idrætsanlæg ved Næstved Svømmehal til
afvikling af sommer Qi gong, og i 2022 bliver det om
onsdagen efter ønske fra Aase.
Det tog 45 minutter at afvikle generalforsamling. Der var
mødt 100 deltagere frem.
Følgende overvejelser skal med til næste planlægning:
Styrke fællesskabet ved at
• Invitere medlemmer til en halv times spisepause inden
mødet starter.
• Invitere medlemmerne til sandwich.
Overveje om der skal indlægges et medlemsforedrag,
før/efter generalforsamling.
Mødetid skal fremgå af indkaldelsen - ej sluttidspunktet
(kl.12-16) Måske fravælger medlemmer generalforsamling
ved annoncering af for sen sluttid.
Fastholder 400 kr. som medlemskontingent for 2023.
Vil gerne have Chris Stentoft som dirigent 2023.
Lyd/tale gik tydeligt og klart igennem lokalet. Opfordrer
medlemmer med nedsat hørelse om at rykke tættere på
talerstolen under mødet.
Der blev udtrykt ros til formanden for hans arbejde.

•

Nytårskur 07.04.2022
(planlægning mv.)

Der er 59 tilmeldt Nytårskur.
Vin og gaver til gæster er der taget hånd om.
Forslag/opfordring til gæster om at genbruge vinpapkasser.
Bent involverer trykker, når der skal laves kort til gæsterne.
Der afholdes afskedsceremoni for Carrie og Herdis.

•

Mærkedage (fast punkt)

Karen indkøber en kurv til de to fødselarer. Bent laver kort.

•

Igangværende sæson

Bordtennis forsætter maj måned ud – om tirsdagen.
Signe Lund og Kirsten Jensen stopper som bowlingansvarlige
ved udgangen af april måned.
Bent undersøger via bowlinghallen hvordan fremtiden ser ud
for Næstved Senior Motion i Bowl`Fun.

•

Efterårs- & Vintersæson
2022/2023 (aktiviteter nye /
gamle mv.)

Paddeltennis skrinlægges indtil videre.
Der arbejdes videre med følgende ideer:
•
•

Indendørs Krolf. Prisleje for to baner omkring 5-7000
kr.
Syng, Spille-sammen- aktivitet et par gange i efteråret
og et par gange i vinterperioden.

•

Hæfte sæson 2022 / 2023

Bent opfordrer instruktørerne til at komme med eventuelle
ændringsforslag til tekst for aktiviteter. Hæftet/folderen
færdiggøres juni-august. Emnet genoptages på næste møde.

•

Dagsaktuelt

Finn fortæller: Har undersøgt, om andre har brug for
opbevaringsplads til rekvisitter, der er ingen som har
tilkendegivet dette.
Tømrer virksomhed på Ålestokgården skal have ca. 40.000 kr.
for at lave et hus - meget bekostelig. Finn arbejder videre på
sagen.
Bent orienterer om at;
• Lisbeth er ved at tilendebringe nøgleoversigten.
• Foredrag med Trine Elmshøj skal ind i en årsplan, da
hun er er travl dame.
• Jess er i gang med nye billeder til folderen.
Nyt emne som gymnastik instruktør som hedder Pia Elin.
Nyt v. Signe: Der afholdes planlægningsmøde i cykelgruppen
mandag den 11/4.

3. Økonomi. V. Kasser Rita
• Aktuel status foreningens
økonomi

Rita orienterede om saldo på kontoen: 580.119,00 kr.

•

Instruktørers udgift playliste,
musikanlæg mv.

Emnet om playliste, musikanlæg mv. stilles i bero.

•

Tilskud til Fitness

Jannie Lydiker opfordres til at indsende en skriftlig ansøgning
til bestyrelsen om tilskud til Fitnesscenter.

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

4. marts 2022 var der indmeldt 844 medlemmer i N.S.M.

•

Medlemsregistrering (ind- &
udmeldelse)

Dags dato er vi 776 medlemmer. - 68 færre.
Nedgangen skal formentlig ses i forbindelse med det
kontingentfrie år. Medlemmer har først taget stilling til
medlemskabet da de modtog girokortet 2022.
Den 31.marts 2021. var der indmeldt 672 medlemmer.
Konklusion: medlemstallet er stedet med 114 på et år, god
fremgang.

•

Kontingentopkrævning 2022 /
Betalinger

Der følges op på de 53 medlemmer, der er i restance med
kontingent betaling.

5. Post siden sidst.

Modtaget medlemsbladet: Idrætsliv.

6. Eventuelt.

Emner der skal med på instruktørmøde i september:
Regnskabsbilag – Fitness. – Sæsonopdeling, flydende eller
faste perioder.
Skal flygtninge fra Ukraine have mulighed for at deltage i
Næstved Senior Motions aktiviteter.

7. Næste møde.

Punkter til maj mødet:
Evaluering af Nytårskur.
Afholde særlig arrangement, for de personer der fratræder
instruktørrollen?
Nye aktiviteter i kommende sæson.
Folder 2022-2023
Referat godkendt og underskrevet den 5. maj 2022 af:

