
 Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 

 Onsdag den 31.08 - 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:   Søren Toldam 
 

DAGSORDEN: 

 

Mødeleder: Bent Christensen 

Referat: 

 

Referent: Signe Pedersen   

 

1. Referat fra 5. august 2022. 

•  Godkendelse af referat fra sidste 
møde   

 

 

August referat blev godkendt og underskrevet af de 

tilstedeværende. 
 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

 

• Hæfte sæson 2022/2023 (status 
mv.) 

 

 

 
• Lokaletilskud 

 

 

• Instruktørmøde 29/9 (dagsorden 

mv.) 
 

 

 

• Mærkedage (fast punkt)  
 

• Dagsaktuelt  

 

 

  

Følgende forslag fremkom til uddeling af brochuren: 

• Medlemmer opfordres til at udlevere en brochure 
2022-2023 til en af deres bekendte. 

• Instruktører fordeler x antal. 

• Bestyrelsesmedlemmer tager x antal og omdeler. 

 
Bent C. har søgt om lokaletilskud til indendørs cykling 

og bowling. Lokaletilskud søges for en treårig periode. 

 

Instruktørmødet afholdes i klubhuset (tidligere cafeteria 

på første sal over Hal 1) Der er bestilt sandwich, 2 stk. 
pr. næse. Dagsorden blev gennemgået og rettes til af 

Signe og Bent C. 

 

Intet nyt omkring mærkedage. 
 

Bent og Finn refererede fra møde med Arenaen:   

• Foreninger må gerne købe mad i byen og 

medbringe det i Klublokalet. Drikkevarer skal 
købes i Arenaen. 

• Hallen har planer om affaldssortering. 

• Codan afgift. 

• Bookingsystemet 

• Musikstreaming  
 

Hjemmesiden trænger til opdatering af billedmateriale, 

en opgave der tildeles hjemmesideansvarlig Hans 

Jørgen og fotograf Jess. 
Bestyrelsen bevilget gæstelærer til Qi Gong & Tai Chi, 

som ønsket af Aase Schjøtz-Christensen.  

Emne til dagsorden med instruktørerne: 

Musikabonnement  
Foredrag med Trine Elmshøj 12/10 kl. 11-13 søges 

omlagt til hallen/Arenaen, derved kan alle medlemmer 

møde ind, hvis de vil høre foredraget. Opslag om 

arrangementet på hjemmesiden og på Face book. 
Karen taler med Søren omkring planlægning af syng og 

spil, der afvikles første gang den 5/10 i tidsrummet kl. 

14-16. 

Vellykket afslutning i går på sommercyklingen, 37 

deltog, arrangementet blev afholdt i Frivilligcenteret. Ny 
sang om Senior motion blev sunget, forfatter var Inge 



Nielsen.  

Medlemmer efterspørger mere plads til Krolf. Preben, 

Lena og Bent S. har aftalt hvor en ekstra bane kan 
etableres, og der etableres en ekstra Krolfbane. 

  

 

3.  Økonomi.  

• Aktuel status foreningens økonomi. 

 

Rita orienterede om den aktuelle økonomi. Der er 

467.917,14 kr. på kontoen. 

 

 

4. Medlemmer v. Bent S. & Bent C. 
• Medlemsregistrering (ind- & 

udmeldelse) 

• Kontingentopkrævning 2022 

  

 
Pt. er der indmeldt 751 medlemmer, en fremgang på 6 

siden 5/8.  

Der er ingen i restance. Nye medlemmer der indmeldes 

1/9 og derefter betaler halvt kontingent for 2022. 

 

   

5. Post siden sidst. 

 

Finn orienterede om følgende arrangementer: 
• Sundhedscenteret afholder Brobygning den 5/9. 

• Afholdelse af Fællesstafetten 30/9, NSM stiller op 

med bordtennis. 

• Foreningers dag/uddeling af priser afholdes den 
kommende weekend. 

• Næstved cuppen afholdes den 16-17-18 sep. 

(søger frivillige) 

 
Workshop 15/9 kl. 15.30-17.30. Emne: Tag godt imod 

nye frivillige, der afholdes af Kultur og kondisko.  

Erik Hesselberg deltager 

 

 

6. Eventuelt.  

  

Steder for afholdelse af julefrokost undersøges 

 

 

7. Næste møde.  

 

Dato for afholdelse 7/10 
Punkter til mødet: 

Planlægning af Julefrokost 8/12 

 

 

Referat godkendt og underskrevet den 7.oktober 2022 af: 

 


