
                   Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion 
 
                            Fredag den 02.12 - 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, Finn, Erik og Karen 
 

Dagsorden: 

 

Mødeleder: Bent Christensen 

Referat: 

 

Referent: Signe Pedersen   
 

1. Referat fra 4. november 2022. 

•  Godkendelse af referat fra sidste 

møde 
 

 
De tilstedeværende godkendte og underskrev referat fra den 

4.nov. 2022 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 

• Sæson 2022/2023 (status) 

 

 

 

 

 

• Lokaletilskud (status 

 

 

• Mærkedage (rest 2022 + 2023)  

 

• Nytårskur 2023 (planlægning mv.) 

 

 

 

• Evaluering foredrag Trine Elmshøj 

 

 

 

 

• Generalforsamling 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dagsaktuelt  

 

 

 

  

Der er afviklet 2x rytmisk bevægelse, - torsdag efter 

gymnastikken ved Pia. God tilmelding, mellem 20-30 

medlemmer har deltaget pr. gang. 

Paddeltennis som aktivitetsmulighed blev drøftet. Emnet 

genoptages på et senere tidspunkt. 

 

Intet nyt fra kommunen. Regning for leje af bokseklubbens 

lokaler i efteråret er endnu ikke modtaget.  

 

Listen over mærkedage 2023 blev gennemgået. 

 

Lokaleforslag for afholdelse og menu for dagen blev drøftet 

og undersøges nærmere. 

Størrelse på gavekort og reklamegave blev drøftet og aftalt.  

 

Godt foredrag med Trine Elmshøj, hun er en god formidler. 

Prisen er 4000 kr. Der var ca.70 medlemmer der deltog i 

seancen. – 30 færre en for 2 år siden. Forslag fra medlem: 

uddele skriftligt materiale for at fastholde det ”hørte”. 

 

Ønsker at holde Generalforsamlingen den 30. marts 2023 i 

Arena Næstved. Bent undersøger pris og lejemulighed. 

Følgende er på valg: Bent C., Signe, Karen, Bent S., Erik, 

samt revisor Hans Johansen og revisorsuppleant Steen 

Joost. 

Forslag til traktement for deltagere i generalforsamlingen 

blev drøftet. F.eks.: sandwichs, vand/øl, kaffe og kage. Det 

forudsætter dog at medlemmerne har tilmeldingspligt, for at 

bestille rette mængde. Drøftes videre på kommende møder. 

  

Signe orienterede fra afholdt stavgangsinstruktør møde: 

Efter jul igangsættes der initiativer, for at få flere 

medlemmer til at gå med på tur, da medlemstallet er 

faldende for denne aktivitet. 

Lisbeth vil gerne opfordre aktivitetsgrupperne til at lave en 

telefonliste, som kan anvendes, når der er 

aktivitetsaflysning. 

 

Musikabonnement blev drøftet, følgende dilemmaer 

fremkom, 

Hvordan kan bestyrelsen handle mest retfærdig, når der 

skal afregnes for brug af musik under aktiviteten? 

 



Foreningen kan ikke købe /få/holde et musikabonnement, til 

fælles brug. 

Instruktører bruger forskellige typer musik materiale, til 

forskellige priser. 

Instruktørerne bruger forskellige udbyder til forskellige 

priser? 

Hvordan forener/opgøres pris og forbrug når abonnementet 

skal skelne mellem privat brug og brug til foreningen?  

Instruktørerne underviser i forskellige x antal timer pr. år. 

Beslutningen bliver: 

• At den enkelte instruktør udfærdiger en ansøgning 

for godtgørelse af egne faktuelle priser og 

tidsanvendelse i forbindelse med instruktøropgaven. 

• Ansøgningen fremsendes til bestyrelsen. 

 

  

3.  Økonomi. (V. Rita og Bent C.) 

• Aktuel status foreningens økonomi. 

 

• Budget 2023 

 

 

 

Orientering om aktuel økonomisk status:  445.436,17 kr. 

 

Rita omdelte Budget 2023. – Blev gennemgået, drøftet og 

godkendt af deltagerne. 

Forslag om at der udarbejdes retningslinjer omkring 

forplejningspraksis for/ved mødeafholdelse. 

 

 

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

• Medlemsregistrering (ind- & 

udmeldelse) 

•  

 

• Kontingentopkrævning  

 

 

 

Bent S. orienterede om medlemstilgangen pt. 

Der er 807 indmeldt. Det er en tilgang på 11 medlemmer 

siden 4. november. Der er ingen restanter. 

 

Girokort vedrørende kontingent 2023 udsendes til 

medlemmer via posten i starten af året. 

 

   

5. Post siden sidst. 

 

 

Ingen post modtaget. 

 

6. Eventuelt.  

 

 

Lisbeth orienterede om brilleskade under aktivitet og 

forsikringsmuligheder. 

 

 

7. Næste møde.  

 

 

Næste møde den 6. januar 2023 

Punkter: 

Nytårskur, planlægning 

Generalforsamling 30/3-2023, planlægning. 

Evaluering af indendørs cykling 

 

 

Referat godkendt og underskrevet den 6. januar 2023 af: 

 


