
  Nyborg Idræts Samvirke
Nyborg den 2 maj 2017 

Bestyrelsesmøde  den 19 april  2017.  kl. 18.00. i Nyborghallen.

1. Godkendelse af sidste referat.

Ingen bemærkninger.

2. Formanden

Intet nyt siden sidst.

3. Kassereren.

Der er stadig foreninger der er i kontingentrestance.

4. Kommunevalget.

Arbejder på at finde en dato for valgmødet op til kommunevalget til november. Skal holdes efter at 
Danmarks Idrætsforbund har offentliggjort deres kommuneundersøgelse.

5. Folkeoplysningsudvalget.

Ved sidste møde var der kun efterretningssager.

Karl Erik Rex fra Herrested orienterede om mødet som Kultur og Fritidsudvalget holdt i Herrested.

6. Broløbspuljen.

Der var indkommet en ansøgning fra Herrested Idrætsforening om 5000 kr. til indkøb af trailer til transport af 
flagstænger til flagalle. 

Da ansøgningsfristen var overskredet kunne ansøgningen efter den nuværende fundats ikke imødekommes.
Fundatsen tages op til revision, hvor der afsættes et beløb til en ukut pulje der kan tildeles hele året, efter behov.
Stig Egebjerg, Carl Haals og Lene Sørensen kommer med oplæg.

Der er positiv stemning for ansøgningen og Nyborg Idræts Samvirke vil tage den op ved næste udlodning, hvis der 
kommer en ny ansøgning.

Det blev nævnt at Herrested Idrætsforening kan låne Nyborg Idræts Samvirkes trailer, der forvaltes af NGIF Atletik 
m.v. hvis den er stor nok.

7. Broløb.

Brev om hjælpere er sendt ud til Nyborg Idræts Samvirkes medlemsforeninger. 

Møder med myndighederne er i gang.

Tilmelding af løbere til løbet går lidt trægt.

8. Hjemmesiden og facebookside.

Følges op.
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9. Forslag til nye opgaver. 

Følges op.

10. Næste møde.

Næste møde fredag den 30 juni 2017. Kl. 17.30. hos Peter Johansen, hvor der holdes sommerafslutning.

11. Eventuelt.

Nyborg Idræts- & Fritidscenter er tildelt den eftertragtede miljømærkat Green Key.
Overrækkelsen af diplomet foregår onsdag den 3 maj 2017. Kl. 17.00. i Idrætscenter Nyborg, i foyeren, 
hvor Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og formand Hans Henriksen modtager diplomet.
Efterfølgende kl. 17.15 – 18.15 er der foredrag med Jane Ebsen Morthorst fra Syddansk Universitet. Med 
emnet ”Alle elsker sundhed”.

Referent:  Peter Johansen.

2/2


