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REPRÆSENTANTSKABSMØDET TORSDAG DEN 21 FEBRUAR 2019                  
KL. 19.00  i ØRBÆK MIDTPUNKT 
 
REFERAT: 
 
 Formanden Peter Johansen bød velkommen til mødet. 
 Der var fremmødt 25 stemmeberettigede til mødet. 
 
1:  Valg af dirigent. 
 

Arne Vejbæk blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent. Hans konstaterede at 
repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og at der var 25 stemmeberettigede 
medlemsforeninger mødt frem. 

 
2:  Beretning. 
 
 Peter Johansen forelagde bestyrelsens beretning. 
 
 Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
  
3:  Udvalgsberetninger. 
  
 Ingen. 
 
4:  Det reviderede regnskab. 
 

Det reviderede regnskab blev godkendt og taget til efterretning. 
 

Budget blev forelagt og godkendt. 
 

Kontingentet er ændret og godkendt til 350 kr. pr. medlemsforening. 
 
5: Indkomne forslag 

 
Ingen 
 

6. Valg til bestyrelsen. 
  
 Peter Johansen  Nyborg  genvalgt for 2 år. 
 Stig Egebjerg  Nyborg  genvalgt for 2 år. 
 Ole Hansen  Ørbæk  genvalgt for 2 år. 
 Susanne Skov Nielsen  Ullerslev  genvalgt for 2 år. 
  
7. Valg af 3 suppleanter. 
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Carl Haals  Nyborg  genvalgt for 1 år. 
Lars Aagaard  Ullerslev  genvalgt for 1 år. 
Svend Erik Larsen  Ørbæk  genvalgt for 1 år. 

 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 
 Arne Vejbæk  Nyborg  genvalgt for 1 år  
 Lars Aagaard  Nyborg  genvalgt for 1 år. 
 
 Dorrit Møllegaard  Nyborg  genvalgt revisorsuppleant for 1 år.
        
9.  Eventuelt. 
 
9.1  - Skal Nyborg Idræts Samvirke påtage sig flere3 opgaver end nu, og støtte fra Nyborg kommune 

til driften, ligesom andre idrætssamvirker i Danmark. 
 Der var enstemmig tilslutning til at Nyborg Idræts Samvirke fortsætter som interesseorganisation 

for idrætten i Nyborg i forhold til Nyborg Kommune. 
 
9.2  Frivillighedscentret i Nyborg Kommune og idrætten opfordres til samarbejde, men målgruppen er 

meget forskellige. 
 Kurser som frivillighedscentret i kommunen og dem Idrætssamvirket står for skal ikke konkurrere. 

Det anbefales at kurser at der laves kurser i fællesskab, hvor det er formålstjenligt. 
 
9.2  Nyt kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter er under planlægning i stedet for tidligere kursus 

der blev aflyst. 
 
Peter Johansen afsluttede mødet og takkede dirigenten Arne  Vejbæk for god styring af mødet. 
Mødet sluttede kl. 20.30. 
 
 
Referent:  Peter Johansen. 


