Regelsæt for anvendelse af Storebæltsløbenes overskud

1. Baggrund
Grundkapitalen er stiftet med midler, som er tilvejebragt gennem frivillig arbejdsindsats ved
Storebæltsløbene. Kapitalen tilhører Nyborg Idræts Samvirke.
2. Navn
Navnet på kontoen er: Broløbs Puljen
3. Formål
Formålet er at yde økonomisk støtte til fremme af idrætsarbejdet inden for Nyborg Kommune.
Beløb, som kan udloddes, tilvejebringes af Nyborg Idræts Samvirkes andel af overskud på
kommende Storebæltsløb, som forudsættes afviklet med 3 årige intervaller, samt afkast af den
til enhver tid værende kapital.
4. Forvaltning af formuen.
Grundkapitalen anbringes, så den giver det bedste afkast med mindst risiko.
Der kan hvert år maksimalt udloddes en tredjedel af seneste Storebæltsløbs overskud, samt
det årlige afkast af formuen.
5. Udlodning
Kun medlemmer i Nyborg Idræts Samvirke, kan komme i betragtning ved ansøgninger.
Nyborg Idræts Samvirkes medlemsforeninger kan ansøge om tilskud til:
Køb af rekvisitter:
1. Hel eller delvis tilskud til anskaffelse af mindre rekvisitter.
2. Hel eller delvis egenfinansiering ved anskaffelse af større anskaffelser, hvor der i
forbindelse med offentlige og fondsstøttemuligheder, stilles krav om egenfinansiering.
Nye tiltag:
1. Såvel økonomisk som organisatorisk støtte til nye foreninger med nye aktiviteter.
2. Økonomisk støtte til bestående foreninger, som ønsker at afprøve nye aktiviteter.
Rejse og opholdsomkostninger:
Enkeltpersoner som er udtaget til unions-/landshold.
Ansøgning skal indsendes gennem foreningen, og skal indeholde opgørelse over udgifter, samt
deltagerens egenbetaling.
Underskudsgaranti:
Der kan ansøges om hel eller delvis underskudsgaranti for nye tiltag/projekter.

Begrænsninger:
1. Hvis der ved de 2 årlige udlodninger ikke er tilstrækkelige midler til at imødekomme alle
ansøgninger, vil foreninger, som har stillet med frivillige hjælpere til Broløbene blive
tilgodeset først
2. Bevillinger, som ikke er aftaget/udnyttet senest 2 år efter bevillingsdatoen vil blive
tilbageført til Broløbspuljen

6. Ansøgningsprocedure
Ansøgningen sendes til formanden for Nyborg Idræts Samvirke.
Der udloddes 2 gange årligt.
Ansøgningsfrister: 1 marts og 1. oktober.
For ansøgninger om enkeltpersoner, som er udtaget til
unions-/landshold er der ingen tidsfrist for ansøgninger.
Der stilles ingen formelle krav til ansøgningen. Ansøgningen skal dog være skriftlig og skal som
minimum indeholde formål, prisoverslag for investeringen/aktiviteten, budget og det beløb,
som søges enten som tilskud eller underskudsgaranti.
Nyborg Idræts Samvirkes bestyrelse kan invitere ansøgeren til et møde for uddybende
oplysninger, såfremt det skønnes nødvendigt.
Ansøgeren må påregne, at der vil blive stillet krav om en vis grad af egenfinansiering
Ansøgninger til allerede gennemførte aktiviteter/anskaffelser vil kunne imødekommes i
begrænset omfang og kun i de tilfælde, hvor der er midler i overskud i forhold til indkomne
ansøgninger i øvrigt.
Ansøgeren må være indstillet på at beskrive gennemførelsen af den foretagne
aktivitet/anskaffelse med henblik på offentliggørelse på Nyborg Idræts Samvirkes hjemmeside.
Alle ansøgninger behandles af den samlede bestyrelse, umiddelbart efter ansøgningsfristens
udløb.
7. Regnskab
Regnskabet følger Nyborg Idræts Samvirkes til enhver tid gældende regnskabsår.
Der føres særskilt regnskab. Formuen på statusdagen optages som særligt aktiv i Nyborg
Idræts Samvirkes regnskab.
8. Ændringer og ophør
Ændringer af nærværende regelsæt, kan alene ske med en enig beslutning af Nyborg Idræts
Samvirkes samlede bestyrelse.
Hvis Storebæltsløbene ophører, skal grundkapitalen afvikles ved udlodning efter nærværende
regelsæt over en periode på minimum 3 år.

