
                   Bestyrelsesmøde for Næstved Senior Motion                 
 
                            Fredag den 03.03 - 2023 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: Erik Hesselbjerg 
 

DAGSORDEN: 

 

Mødeleder: Bent Christensen 

Referat: 

 

Referent: Signe Pedersen   
 

1. Referat fra 3. februar 2023. 
•  Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

 

Februar referatet blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende. 

 

2. Bestyrelsens arbejde. 
 

• Sæson 2022/2023 (status) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Lokaletilskud (status) 
 

• Forårspakken 2023 (lokalebestilling mv.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mærkedage (2023)  
 

• Generalforsamling 2023 (planlægning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisbeth orienterer om at: 

Instruktør Jannie (skåne gymnastik/gå-gymnastik), 
forventer at være klar igen 1.april. 
Yoga instruktør er fraværende af familiemæssige 
årsager. Forventer at være retur når efterår/vinter 
sæson går i gang. 
 
Finn har indledt forhandlinger omkring lejemål/betaling, 

med tennisklubben omkring Paddeltennis. Forslag til 
aktivitetsperiode: maj, juni, juli og august. Emnet 

genoptages 
  
Bordtennis vil gerne spille maj måned ud. 
 
Bent: afbestiller lokale i bokseklubben om onsdagen, da 

yogaen først kommer i gang senere på året. 
Inge W Mortensen er i gang med et uddannelsesforløb 
omkring Qi Gong & Tai Chi. 
 
Intet nyt omkring lokaletilskud. 
 

Arenaen er bestilt til efterår og vintersæsonen. 
Svømmehallen er i venteposition for bestilling. 
Fremover skal planlægning af Årshjul/aktivitetsplaner og 
lokalebestilling kædes sammen for at sikre rette lokale 

valg til de forskellige aktiviteter. 
Lån/leje af store lokaler, hvor der kan være mange til 
stede blev drøftet. Følgende forslag fremkom: 

Uddannelsessteder/skoler, ældrecentre, danseskoler, 
Kantiner og svømmehaller. Der arbejdes videre med 
ideerne.  
 
Intet nyt omkring mærkedage. 
 
Mødedeltagerne fremkom med ideer og forslag til 

beretningsbilaget. Bent C. justerer og retter til. 
Fordele og ulemper ved offentliggørelse af beretningen 
inde mødet blev drøftet. 
Bent C. har bestilt lokale (Lounge 1 & Lounge 2), 
opsætning af stole, borde, talerstol og lydmateriale. 

Forventet fremmøde til generalforsamling: 150 

deltagere. 
Der bydes på øl og vand, da det ikke er nødvendigt at 
kende antal deltagere, for bestilling og afregning. 
Bent C. sørger for udsendelse/opslag af dagsorden.  
 
Følgende emner blev også drøftet: 
Kontingent betaling for 2024 

Konstituering af bestyrelsen, fordele og ulemper ved de 



 
 

• Instruktørmøde 27/4-2023 (planlægning) 
 
 
 
 
 
 

• Dagsaktuelt  
 
 

forskellige modeller.   
                                                        
Bent C. undersøger mulighed for mødelokale hos NIF og 
forplejning. 
Forslag til, at der indgår demonstration af hjertestarter 

under mødet. 

Eksisterende dagsordens model rettes til og anvendes. 
 
 
Emne der blev drøftet: Bestyrelsens tilskud til 
sæsonafslutning. 

 

3.  Økonomi. V, Rita 

 

• Aktuel status foreningens økonomi. 
 
 

• Budget 2023 
 

 
Rita omdelte årsregnskab 2022, der er underskrevet af 
de to revisorer Hans Johansen og Hanne Pedersen. 

 
Orienterede om den aktuelle pengebeholdning i banken: 

499.229,68 kr. 
 Budget 2023 drøftet. 

 

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

• Medlemsregistrering (ind- & udmeldelse) 
 
 
 
 

• Kontingentopkrævning  

 

Bent S. orienterende om den aktuelle medlemsskare: 
Der er dags dato 785 medlemmer indskrevet – 6 flere 
end februar måned. 
De 95 der er i restance vil få tilsendt påmindelse / 
forespørgsel omkring kontingent betaling via mail eller 
sms af Bent C. & Bent S. 

 
Dilemmaer drøftelse omkring kort eller lang frist for 
betaling af kontingent efter modtagelse af giro 
indbetalingskort. 
Opfordre medlemmer, at tilmelde sig PBS-betaling. 
 

   

5. Post siden sidst. 
 

 
Ingen post modtaget. 

 

6. Eventuelt.  
 

  
Karen og Signe takkede for det gode samarbejde der 
havde været gennem de mange år. 
 

 
7. Næste møde.  

 

 
Mødedato 14 april. 
Dagsordenspunkter; 
Evaluering af generalforsamling 
Planlægning af instruktørmødet 27/4 
 

 

Referat fra mødet, godkendes og underskrives den 14. april 2023 
 


