
     

    Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 

 
   Fredag den 03.06 - 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:   Bent Schultz 
 

DAGSORDEN: 

 
Mødeleder: Bent Christensen 

Referat: 

 
Referent: Signe Pedersen   

 

1. Referat fra 6. maj 2022. 

•  Godkendelse af referat fra 

sidste møde   

 
De tilstedeværende godkendte og underskrev referat fra 

6.maj. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 
• Hæfte sæson 2022/2023              

(design, aktiviteter, billeder 

mm.) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

• Mærkedage (fast punkt)  
 

 

• Dagsaktuelt  
 

 

Bent C. har undersøgt og fået bekræftet at Bowl`Fun gerne 

vil lave aftale med N.S.M. Derfor undersøges det, om der er 
medlemmer i bowlinggruppen, som vil være ansvarlig/ 

instruktør for aktiviteten, hvilket er en forudsætning for 

aftale indgåelse. 

 

Kaj Rahbek der er instruktør for Spinning inddrages i tekst til 
den nye folder. 

   

Indendørs Krolf sættes i venteposition til år 2023 sæson. 

Antal medlemmer der vil deltage i aktiviteten er usikker og 
må undersøges inden igangsættelse. 

 

Søren leverede tekst til ”Syng & Spil sammen” som afholdes 

to gange i efteråret henholdsvis den 5/10 og 7/12. 
Der arbejdes på også at tilrettelægge to dage i 

vinterperioden, dato vil blive vist på hjemmesiden. 

 

Qi gong og Tai chi vil i den nye sæson foregå i i hal 1 hver 

onsdag i tidsrummet 8.30 – 10,45. Aases tekst indføjes 
under emnet.  

  

Design og billeder til hæfte for 2022/2023 blev drøftet, og 

billedmateriale tages videre til trykkeren. 
 

Skovtur 2022 udgår, da tiden for planlægning er snæver.  

 

Instruktør for vandgymnastik har tilkendegivet ønske om at 
få ændret tiden om fredagen. Det undersøges om det er 

muligt at flytte tidspunkt for vandgymnastik.   

 

Bent C. tager hånd om gave og kort til fødselaren i juli 
måned  

 

Nyt ved: 

Lisbeth: Aftale om foredrag med Trine Elmshøj er indgået, 

og det afvikles den 12/10 i Frivilligcenter Næstved. 
Karen, Rita og Lisbeth vil repræsentere foreningen N.S.M. på 

Løve apotekets gård den 21/6 kl. 13.30-14.10. Her vil de 

deltage i Marathon sangdag og give bud på sange fra den 

danske højskolesangbog. 
 



Finn: Havde konkret oplevelse hvor det ville være en god 

ide at have nedskrevet procedure, retningslinjer og regler for 

omsorg og etik i forhold til andre medspillere/ aktivitets 
udøvere. 

Bordtennissæsonen har været udvidet med maj måned. Der 

deltager gerne 20 medlemmer pr. gang. Aktiviteten 

betragtes som selvkørende. Medlemmer henter selv 
remedier og rydder selv op. – En god aktivitet for borgere 

med Parkinson. Derfor deltager Finn i Folkeuniversitetes 

kursus i Kbh. – pris 650 kr. + kørsel. 

N.S.M. er aktiv med bordtennis i Frivilligcenter Næsted`s 
fællesskabsstafetten den 29/9. 

Bent C.: Har omdelt gaver til afgåede instruktører og 

bestyrelsesmedlemmer. 

Rita og Bent tager hånd om ansøgning af lokaletilskud. 

Eventuel opsætning af handicaptrappe i svømmehal, er ikke 
noget NSM vil stå for. Det er svømmehallens ansvar at sørge 

for en handicapvenlig adgang til bassin mm.  

  
 

3.  Økonomi. V. Rita 
 

• Aktuel status foreningens 

økonomi. 

 

Rita omdelte bilag for halvårsregnskab. 

 
Orienterede om saldoen på bankkontoen den 31/5, som er                                                           

488.896,22 kr. 
 
 

 

4. Medlemmer Bent C. 

• Medlemsregistrering (ind- & 

udmeldelse) 

 
• Kontingentopkrævning 2022 / 

Betalinger 

 
 

Der er indmeldt 763 medlemmer. Der er udmeldt 173 

medlemmer i de seneste 2 år. 

 

Der er 29 medlemmer som er i restance med betaling. Bent 
S. og Bent C. kontakter restanterne. 

 
   

5. Post siden sidst. 
 

Arena Næstved har udsendt indbydelse til store 

foreningsdag. De byder på brunch den 20/8 kl.10. 

 
Kultur og Fritid orienterer under MÆRK PULSEN, - Bent C. 

sender mailhenvisning. 
 

 

6. Eventuelt.  
  

Flydende sæsonperioder drøftes med instruktørgruppen på 

instruktørmødet i september.  
 

 

7. Næste møde.  

 

Punkter til augustmødet; 

Foredrag med Trine Elmshøj /planlægning 

Hæfte for 2022/2023 
Instruktørmødet (planlægning) 
 

 

Referat godkendt og underskrevet den 5. august 2022 af: 


