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Nyborg den 19 oktober 2019  

 
Bestyrelsesmøde  den 15 oktober  2019.  kl. 18.00. i Idrætsparkhallen. 

 
1. Godkendelse af sidste referat. 

 
Referat godkendt. 

 
2. Kassereren. 

 
Regnskab fra kassereren blev forelagt og godkendt. 

 
3. Formanden 

 
1. Bestyrelsen. 

Karl Erik Rex Ellegaard, der var medlem af bestyrelsen indvalgt fra den gamle Ørbæk kommune, afgik 
ved døden den 28 august 2019.  
Vi sender vores tanker til Karl Erik. 
Svend Erik Larsen der var valgt som suppleant fra Ørbæk, indtager derfor Karl Eriks plads som 
bestyrelsesmedlem. 

 
4. Folkeoplysningsudvalget. 

 
Økonomien i kommune er god, derfor er der ikke lagt op til besparelser i budgetforhandlingerne for det 
kommende år indenfor vores område. 

 
5. Broløbspuljen 

 
Da NGIF´s hovedbestyrelse ikke er medlem af Nyborg Idræts Samvirke, kan ansøgningen om tilskud fra 
broløbspuljen ikke imødekommes. 
 
NGIFgymnastik søger om tilskud til indkøb af rytmegulve til en pris på i alt 115.000 kr.  
Ansøgningen til broløbspuljen er på 20.000 kr.  
Nyborg Idræts Samvirke imødekommer ansøgningen med 20.000 kr. 
 
De resterende 17.500 kr. fra efterårets udlodning bevilges som tilskud til trafikkontrollørkursus for 
foreninger der er medlemmer af Nyborg Idræts Samvirke, med 1000 kr. pr. kursist, indtil beløbet er 
opbrugt. 
Tilskuddet udbetales når kursusbevis foreligger, og vi forventer at de uddannede kursister hjælper ved de 
kommende broløb. 
 

6. Årets priser til sportslørdag 2020. 
 
Nyborg idræts Samvirke har fundet en kandidat til prisen, der først offentliggøres ved prisuddelingen. 

 
8. Hjemmesiden og Facebook. 
 Stig følger siderne op. 
 
9. Forslag til nye opgaver. 
   

Følges op. 
 
10. Næste møde. 

 
Næste møde og julefrokost afholdes fredag den 22 november 2019. Kl. 19.00. 
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11. Eventuelt. 
 
 Ole Hansen orienterede om DIF. 
 Der har været afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DIF. 
 
 -  Etisk komite. 
 -  Match racing. 
 -  Generel orientering. 
 -  DIF´s politiske program 20 – 21. 
 -  Klima. 
 -  Børn og unge. Indsatsområde. 
 -  Fællesskabsdelen. 
 -  Ny regering er interesseret i Idrætten. 
 
 Carl Haals orienterede om næste broløb. 
 
 -  Broløbet er under planlægning.  
 
 Peder Walter fra Ullerslev. 
 
 - Søndre skole der huser husflidsskolen er nu renoveret for 2.000.000 kr. med nyt tag, køkken m.v.  
 
 
Referent:  Peter Johansen. 


