
Generalforsamling 2022! 

  
Torsdag 31. marts 2022 kl. 12.00 – 13.00 i Arena Næstved, Hal 1! 

 
Formand Bent Christensen bød de fremmødte velkommen (ca. 100 deltagere). 

Bent fastslog, at jf. vedtægternes §9 skulle generalforsamlingen afholdes inden udgangen af 
marts måned. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

Referat v. Signe Pedersen 

1 Valg af dirigent 
 

Forsamlingen godtog (med klapsalve) 
bestyrelsens forslag, om at Chris Stentoft blev 

valgt som dirigent. 

Chris Stentoft konstaterede at 

generalforsamlingen var varslet med tre uger, og 
at dagsorden var i orden, jfr. vedtægterne § 9. 

Generalforsamling var lovlig og kunne afvikles. 

 

2 Beretning v. formand Bent Christensen 

 

Bent Christensen fremlagde bestyrelsens 

beretning. Bilag vedlægges referatet. 

Forsamlingen tog beretningen til efterretning og 
der blev givet bifald fra salen. 

Næstformand Finn Keld Hansen bad om ordet. 

Han takkede formanden for veludført arbejde og 

fordi han er god til at være den, der binder 

foreningen sammen. (Klapsalve fra salen) 
 

3 Regnskab v. Rita Rasmus 
 

Rita gennemgik regnskab for 2021. 
Rita uddybede punktet om Leje af Hal 1&2 samt 

punktet Godtgørelse, efter spørgsmål fra Aase 

Schjøtz-Christensen og Jannie Lydiker i salen. 

Rita Rasmussen gennemgik budget 2022 
Her ønskede Susanne Kofod fra salen uddybning 

af posten salg som vedrører indtægt julefrokost. 

Forsamlingen godkendte regnskabet. 

  

4 Indkomne forslag 

 

Ingen forslag var fremsendt til bestyrelsen. 

5 fastsættelse af kontingent for 2023 

 

Kontingent 2023 fastsættes til at være 400 kr. pr 

medlem. 

 

6 Valg: iht vedtægternes §6 

På valg er (¤modtager genvalg) 
Næstformand: Finn Keld Hansen¤ 

Kasser: Rita Rasmussen¤ 

Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Schomann¤ 

1 Suppleant: Søren Toldam¤ 
Revisor: Hanne Pedersen¤ 

 

Tillykke med valget for: 

Næstformand: Finn Keld Hansen 
Kasserer: Rita Rasmussen 

Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Schomann 

1 Bestyrelsessuppleant: Søren Toldam 

Revisor: Hanne Pedersen 
Klapsalve blev givet fra salen. 



7 Eventuelt 
 

Janni Lydiker orienterede om aktiviteten ”Gå 
gymnastik” Der arrangeres forskellige ture rundt 

i kommunen i moderat tempo (ca. 4,5 km) også i 

sommerperioden. Opfordrer flere til at deltage. 

Turene afsluttes med kaffe og kage. Info om 
startstedet kan ses på fasebook.  

Tove Andreasen foreslog ture i hendes 

nærområde Appenæs, hvor der er etableret en 

ny bro over åen. 
Forslag fra Hanne i salen: at mødeindkaldelsen til 

generalforsamlingen fremover kun indeholdt 

mødetidspunkt. Dette ville kunne tiltrække flere 

deltagere, da mange mistede interessen, når de 
så sluttidspunktet. (pt. kl. 16)  

Forslag fra Anne Jensen om et samarbejde 

mellem Ældresagen og Næstved senior Motion 

omkring en mobil trappe til svømmehallen.  

 
Til slut takkede Formanden for godt møde og 

overrakte to flasker vin til Chris Stentoft. 

 

 

 

 
 

Næstved, den 5/4 – 2022               Næstved, den 5/4-2022 

 

 

 

Chris Stentoft                 Bent Christensen 

    Dirigent                         Formand 

 

  
 
 

 

 


