
                    Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 
                            Fredag den 05.08 - 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:  Finn K. Hansen og Søren Toldam 
 

DAGSORDEN: 

Mødeleder: Bent Christensen 

Referat: 

Referent: Signe Pedersen   

 

1. Referat fra 3. juni 2022. 

•  Godkendelse af referat fra sidste 
møde   

 

Juni referatet blev godkendt og underskrevet af de 

tilstedeværende. 

 
2. Bestyrelsens arbejde. 

 

• Hæfte sæson 2022/2023            

(design, aktiviteter, billeder 
mm.) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

• Mærkedage (fast punkt)  
 

 

 

• Dagsaktuelt  

 

 
 

 

Tekst til N.S.M. brochure blev gennemgået: 

 
Bowling hos Bowl`Fun aktivitet udgår, da ingen har meldt 

sig som instruktør. 

 

Kajs fremsendte tekstindslag til indendørs cykling blev 
tilrettet til hæftet. Aktiviteten evalueres i foråret 2023, med 

henblik på om det kan /skal fortsætte. Succeskriteriet er at 

der deltager 20 personer pr gang til cykling. 

 

Aase fremsendt tekst til brochuren om Qi gong og Tai Chi.  
 

Fordeling af svømmetider for holdende blev drøftet, og 

tiderne fortsætter uændret, både mandag og fredag.    

HG er i bekneb for svømmetider, da deres svømmehal skal 
renoveres, og dermed er lukket.  

Bent har givet tilsagn om at de kan benytte bassinet fredag 

13.00-13.30. 

 
Bent C., Lisbeth og Jess drøfter udvælgelse af billede 

materiale med trykkeren. 

 

Karen sørger for indkøb af to kurve, der overrækkes på 
næste instruktørmøde. Bent C. tager hånd om tekst på 

kortene. 

 

Bent C. undersøger, om der kan søges lokaletilskud til 

indendørs cykling.  
 

Signe udarbejder forslag til dagsorden til instruktørmødet 

den 29/9. Bent C. undersøger lokalemuligheder for 

mødeafholdelse.  
 

Efterlyser dagsordenpunkter fra instruktørerne.  

 

Lisbeth orienterede om indkøb af bluser, bestilling kan 
foretages på instruktørmødet.  

 

Årsplaner og aktivitetsplaner blev gennemgået og rettet til. 

Karen og Lisbeth var yderst tilfreds med N.S.M. deltagelse i 

Marathon sangdag den 21/6. Modtager gerne opfordringen 
en anden gang igen. 

  
  



 

3.  Økonomi. V. Rita Rasmussen 

 

• Aktuel status foreningens økonomi. 

 

 

 
Rita orienterede om aktuelt indestående på bankkontoen:    

481.826,42 kr. 

Der blev afsat 2.094 kr. til yoga kursus for Susanne 

Koefoed.  
 

 

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

• Medlemsregistrering (ind- & 

udmeldelse) 

 
 

 

• Kontingentopkrævning 2022 / 

Betalinger 

 

Der er indmeldt 745 medlemmer pr. 5/8. 

For et år siden var der indmeldt 649 medlemmer.  

Bent S. fremsender en oversigt, over hvordan 

medlemsudviklingen har været over de sidste 5-10 år. 
 

 

Pt. er der ingen restanter.   
 

   

5. Post siden sidst. 
 

Modtaget medlemsbladet: Idrætsliv 
Mailpost modtaget og omdelt: 

Røde Kors søger indsamlingshjælpere til den 2/10 i 

forskellige idrætsforeninger. 

Fritidsudvalget årlig uddeling af tre priser. 
Talent pris/uddeling på kultur og for unge.  

DAI´s udbyder grundkursus for instruktør i senior 

uddannelse. 

Aktiv fritid: ugeavisen Næstved: Digital markedsføring, 
tilbud til foreninger. 
 

 

6. Eventuelt.  

  

Mødedato ændret for næste Bestyrelsesmøde, se næste 

punkt 
 

 

7. Næste møde.  

 

Onsdag den 31/8 
Punkter; 

Planlægning af instruktørmødet den 29/9 

Planlægning af Trine Elmshøj foredrag d. 12/10. 

Ugeplans oversigt over aktiviteterne. 
 

 

Referat godkendt og underskrevet den 31. august 2022 af: 
 
 


