
 Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 
 Fredag den 07.10 - 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: Lisbeth Schomann og Bent Schultz 
 

DAGSORDEN: 
 
Mødeleder: Bent Christensen 

Referat: 
 
Referent: Signe Pedersen   

 
1. Referat fra 31. august 2022. 

• Godkendelse af referat fra 
sidste møde 
   

 
 

Referatet fra 31.august blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende. 

 
2. Bestyrelsens arbejde. 

 
• Sæson 2022/2023 (status 

mv.) 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Lokaletilskud (status) 

 
• Evaluering Instruktørmøde 

29/9  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Mærkedage (fast punkt)  
 

• Julefrokost 8/12-2022 
(planlægning mm.) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Der var mange til gymnastik i går d.6/10, flere deltog i de forskellige 
spil efter gymnastikken. Årsagen er måske at Krolf er stoppet med 
udgangen af september måned, og medlemmerne (ca.50) er tilbage i 
vinteraktiviteterne. 

Soft tennis har holdt flyttedag, de kommer fra bane 4 i Arena og er nu 
tilbage i hal 1 med deres aktivitet. 
I perioden 2/9- 30/9 har deltagerantallet til indendørs cykling været 
mellem 3 og 19 medlemmer (pr. gang). Bent C. har udarbejdet en 

skriftlige opfordring til medlemmer om denne aktivitet. 
Bent C. har drøftet/talt med svømmehallens centerleder omkring 

forventninger til hjælpsomhed/samarbejde, der skal være mellem de 
to livreddergrupper. 
Avisartikel om frivillighedsstafetten blev drøftet. God omtale af 
bordtennis i N.S.M. regi. 
Bent C. modtager mange henvendelser fra andre foreninger, der søger 
frivillige. Har tit og ofte takket nej, - vil hellere bruge energi/kræfter 
indadtil i egen forening. 

 
Afventer kommunens behandling af vores ansøgning. 
 
Fået positive tilkendegivelser fra deltagere. Stemningen var god under 
mødet. Aktiv deltagelse under gruppernes summepause, grupperne 
ville gerne dele konklusioner med øvrige mødedeltager efterfølgende.  

Flere medlemmer sidder sammen som instruktørteams. 

Overvejelser der skal med til næste planlægningsmøde: 
• Bedre lokale, hvor lydforholdene er gode. 
• Forbedring af forplejning.  
• Personer der vil udtrykke sig til andre, skal rejse sig op, 

derved forbedres lyden væsentligt. 
• Skal bestyrelsen sidde for sig selv, eller blande sig med øvrige 

deltagere. – ”Have formål med mødet”.  
• Deltagerkreds – Fællesmøder (fremadrettet). 

 
Mærkedage listen blev gennemgået. 
 
Fordele og ulemper blev drøftet for afholdelse af julefrokost i N.S.M. 
regi. 

Følgende ulemper fremkom: 

Vanskeligt at finde egnede lokaler der er centralt beliggende. Stedet 
skal lave/levere mad og drikkevarer, og som kan huse mange 
mennesker. 
Lydforholdene er gerne ringe når der er samlet 2-300 mennesker. 
Deltagerne ønsker gerne at sidde sammen med dem de kender. 
(ønsker reserveret bord) 

Stort planlægningsarbejde for bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen besluttede at julefrokosten ikke afholdes i sin nuværende 



 
 
 
 
 

 

 
 

• Dagsaktuelt  
 

form, men vi opfordrer i stedet medlemmerne til at planlægge egne 
arrangementer som kan foregå: 
 

• i mindre grupper,  
• sandsynlighed er stor, for at finde egnede lokaler.  

• antal deltagere bliver afgrænset og dermed overskuelige. 

• kendskab og samtale med hinanden højnes. 
 

Bent orienterede om NIF`s istandsatte klublokale som kan rumme 50- 
70 mennesker. Der er også kantineforhold. 
Musikabonnement for foreninger undersøges af gymnastik instruktører 
gruppen. 

Paddeltennis stilles i bero indtil videre. 
Opdatering af foto på hjemmesiden tager Jess og Lisbeth sig af. 
Foredrag med Trine Elmshøj den 12/10 annonceres via, hjemmesiden, 
medlemmers mailadresse + instruktører og der er fremlagt flyvers 
torsdag til gymnastikken. 
Fællessang er berammet til den 5/10 og 7/12 i Frivillighedscenteret. 
Der var god tilslutning til det første afholdte arrangement, (salen fyldt 

op). Lisbeth og Karen stod for servering af kaffe og kage. Medlemmer 
er i gang med at melde sig til næste fællessang. 

Beredskabsplan for N.S.M. trænger til at blive opdateret (set i lyset af 
seneste uheld til gymnastik). Sættes på dagsorden til næste møde.  -  
Tak til alle for deres hjælpsomhed under uheldet. 
Bent C. har undersøgt; ”at Foreningsadministrator opfylder data 
sikkerhedsloven” GDPR (General Data Protection Regulation) 

Lisbeth indkøber blå bomulds T-shirts, der forsynes med instruktørens 
navn, og på rygsiden vil vores hjemmeside adresse fremgå. 
  

 
3.  Økonomi. V. Rita Rasmussen 

• Aktuel status foreningens 
økonomi. 
 

 
 

Rita orienterede om den aktuelle saldo:              469.65,73 kr. 
Der indkøbes ny printer til og af Bent C., da den gamle er slidt op. 
 

 

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

udmeldelse) 
 

• Kontingentopkrævning 2022 / 
Betalinger 
 

 

 
Der er indmeldt 791 medlemmer i foreningen. Der er kommet 9 nye til 

siden 29/9.  
 
Der er 12 medlemmer hvor betaling endnu ikke er foretaget.  

   
5. Post siden sidst. 

 
Modtaget foreningsbladet: idrætsliv. 
 

 
6. Eventuelt.  

  
Karen orienterede om mødet med konsulent Jonas Kold Hansen, der er 
tilknyttet Sundhedscenteret. Hans funktion er at undersøge/finde 

egnede motions steder til deres medlemmer. 
Emne der også blev drøftet på mødet, er LYD i hallen, lyd fra musik, 

lyd fra mennesker, lyd fra instruktør i bevægelse – lav og høje lyde! 
hvornår er lyd god? dårlig? lyd til normal og nedsat hørelse, hvordan 
kan det forenes? Hvordan kan vi hver især vide om lyden er god!!! 
Kan vi afprøve andre måder at høre lyd? Finn undersøger en ide. 

 

 
7. Næste møde.  

 
Punkter til mødet den 4/11-2022 
Opdatering af N.S.M. Beredskabsplan,  
Beskrivelse af opgaveløsning for det medlem af bestyrelsen, der står 
som kontaktperson for instruktøren.  

Drøfte om der skal ændres på kredsen af deltagere i instruktørmøder.  
 

 
Referat godkendt og underskrevet den 4. november 2022 af: 

 


