
  Nyborg Idræts Samvirke
Nyborg den 27 november 2017 

Bestyrelsesmøde  den 16 november  2017.  kl. 18.00. Nyborghallen

1. Godkendelse af sidste referat.

Ingen bemærkninger.

2. Formanden

2.1. Årets Sprutte.
Nyborg Idræts Samvirkes bestyrelse ønsker Carl Haals tillykke med kåringen til ”Årets Sprutte”.
Det er en anerkendelse som Carl virkelig har fortjent, efter at være ledende planlægger af broløbene siden 
broen over Storebælt åbnede.
Tillykke med kåringen. 

2.2. Evaluering Idrætspolitisk debatmøde den 8 november 2017. forud for kommunevalget den 21 november.
Det var et rigtigt godt møde, hvor der var deltagere fra de fleste politiske lister der opstillede til 
kommunevalget.
Spidskandidaterne fra Socialdemokratiet v/ Vibeke Ejlertsen og Venstre v/ Kenneth Muhs deltog.
Der var fremmødt ca. 80 personer fra idrætsforeningerne og de politiske lister til mødet. Mogens 
Rasmussen fra Fyens Stiftstidende var ordstyrer.

Der kom forslag fra Carsten Madsen om at skille idrætten ud fra den øvrige folkeoplysning i kommunen.

Fra Herrested kom Karl Erik Rex med spørgsmål til Vibeke Ejlertsen omkring en ny hal i Herrested, som 
socialdemokratiet ikke havde sluttet op omkring. Vibeke Ejlertsen trak i land, så må vi håbe at hun følger 
det op i den nye valgperiode.

Ellers var temaet fra DIF´s undersøgelse omkring Idrætsforeningernes rammer og vilkår i 2017 for alle 
kommuner i Danmark. Her kom Nyborg ind med en samlet 3 plads.
Af enkeltområder kniber det lidt med frivillighed, der er gået lidt tilbage.

2.3. Opfølgning repræsentanter til valg til Folkeoplysningsudvalget i næste valgperiode.
Nyborg Idræts Samvirke´s bestyrelse har indstillet Peter Johansen, Ole Hansen og Peder Walter til 
udvalget.
Indstillingsliste vedhæftes som bilag.

2.4. Repræsentantskabsmøde i Nyborg Idræts Samvirke.
Nyborg Idræts Samvirke afholder repræsentantskabsmøde i Nyborghallen den 21 februar 2018. Kl. 19.00.
Allan Rosener har meddelt at han ikke genopstiller.

2.5. Sportslørdag.
Der afholdes den årlige Sportslørdag den 20 januar 2018. I Odense Idrætshal. 
Kommunen har udsendt brev til foreningerne i Nyborg omkring indstilling til kommeratskabsprisen. 
Nyborg Svømmeklub fik prisen sidste gang.

3. Kassereren.

Ingen  bemærkninger.

4. Folkeoplysningsudvalget.

Intet nyt.
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5. Hjemmesiden og facebookside.

Følges op.

6. Forslag til nye opgaver. 

Kommunikation og frivillighed.

7. Næste møde.

Julefrokost den 16 december 2017 kl. 18.00 for bestyrelsen.

Næste møde den 25 januar 2018, kl. 18.00 i Nyborghallen.

8. Eventuelt.

Frivillighedscentret har talt med Stig om hvordan de kommer ud til idrætten.
Stig Egebjerg, Ole Hansen og Peter Johansen holder med med frivillighedscentret v/ Signe Cecius Larsen 
Pejstrup, når vi finder en dato.

Referent:  Peter Johansen

2/2


