Nyborg Idræts Samvirke
Nyborg den 15 februar 2017

BESTYRELSENS BERETNING.
INDLEDNING:
Der er gået 11 år siden at vi oprettede det nye Nyborg Idræts Samvirke i forbindelse med
kommunesammenlægningen.
I den periode har vi ved dialog øvet indflydelse på idrætspolitikken i Nyborg kommune, hvor vi
blandt andet har fået afskaffet at foreninger skal betale for brug af haller og andre
idrætsfaciliteter i kommunen. Dog betaler motionscentrene stadig for brug af deres lokaler.
MEDLEMSTAL:
Nyborg Idræts Samvirke har 49 medlemsforeninger, der samlet set repræsenterer et stort flertal
af Idrætsudøvere i Nyborg kommune.
BETALING AF HALLEJEGEBYRER.
Idrætsforeningerne i Nyborg kommune har gode muligheder for at udøve deres aktiviteter ved
at de ikke har udgifter til halleje og andre lokaler. Ved idrætsrådskonferencen den 3 – 4 februar
2017 i Fredericia blev der lavet et undersøgelse blandt de fremmødte idrætsråd omkring halleje
i deres kommuner, af de deltagende idrætsråd fra 24 kommuner betales der stadig halleje i de
12 kommuner.
Hvis der stadig er foreninger udover motionscentrene i Nyborg Kommune, der føler sig forfordelt
tager vi det gerne op i Nyborg Idrætssamvirke.
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET:
Peter Walter Jensen, Ole Hansen og undertegnede repræsenteret Nyborg Idræts Samvirke i
Folkeoplysningsudvalget, hvor undertegnede er formand for udvalget.
Ved årets budgetforhandlinger i Nyborg kommune, blev fritidsområdet ikke ramt af besparelser.
KÅRINGER.
Nyborg Idræts Samvirke indstillede Per Sønder fra Ullerslev Gymnastik og Motion til Årets
Frivillige Idrætsleder på Fyn ved Sportslørdag i Odense Idrætshal lørdag den 21 januar 2017.
Per fik desværre ikke prisen.
BROLØB:
Planlægningen af næste broløb der afvikles lørdag den 9 september 2017, med start i Nyborg
er i fuld gang.
BROLØBSPULJEN:
Nyborg Idræts Samvirke udlodder hvert år 2 gange 37.500 kr. fra sin broløbspulje ved
uddelingen den 1 marts og igen den 1 oktober.
Den 1 marts blev der udloddet:
1.
Nyborg Familie & Firmasport søgte om 10.500 kr til indkøb af en bodyagevægt
og kropsanalysevægt
NIS bevilgede 10.000 kr.
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2.

FunFit Fyn søgte om 6.187,50 kr til indkøb af træningsudstyr. NIS bevilgede det
ansøgte beløb.

3.

Ullerslev Gymnastik og Motionscenter søgte om 9.145,00 kr til indkøb af
moderne springbræt fra Booster Board fra PE redskaber. NIS bevilgede det
ansøgte beløb.

4.

NGIF – Gymnastik og Atletik søgte om 20.811,19 kr til indkøb af spyd, kugler,
diskos, bolde og målebånd.
NIS bevilgede 10.000 kr.

Den 1 oktober blev der udloddet:
1.

NGIF Fodbold søgte om tilskud til bedre belysning i Idrætsparkhallen ud mod kunstgræsbanen
efter tilbud på 103.000 kr.
NIS bevilgede 10.000 kr.
Der var ikke andre ansøgninger ved efterårets udlodning.
Nyborg Idræts Samvirke vil derfor bede sine medlemsforeninger om at være opmærksom på at
benytte sig af muligheden for at søge støtte.
Husk samtidig at næste udlodning sker igen den 1 marts.
DIF:
Ole Hansen blev ved Idrætsrådskonferencen den 3 – 4 februar genvalgt som repræsentant for
Idrætsrådene fra Region Syd til Danmarks Idrætsforbund.
Ved Idrætsrådskonferencen deltog Ole Hansen og Peter Johansen fra Nyborg Idræts Samvirke.
Temaer der blev taget op ved konferencen var følgende ”Der er plads i hallerne”, ”Kommunale
strategier for facilitetsudvikling”, ”Inspiration til idrætsrådenes aktiviteter”, ”Hvordan støtter DIF
bedst op om idrætsrådenes arbejde”, ”Teenagere og foreningsliv”, ”Kommuner som styrket
omdrejningspunkt for idræt” og ”Det analoge foreningsliv”.
SKOLEREFORMEN:
Kultur- og Fritidsudvalget holdt i maj måned et møde med foreningerne og skolerne, hvor emnet
var skolereformen og integration af flygtninge i foreningerne.
Det var et godt møde, men for få foreninger deltog i mødet.
KULTURNATTEN:
Kulturnatten afholdes den 19 maj 2017, med arrangementer rundt om i Nyborg, her opfordres
foreningerne til at deltage.
Tilmelding til arrangementet er senest mandag den 06 marts 2017.
Lene Sørensen fra NIS er med i arbejdsgruppen.
NYBORG IDRÆTS- & FRITIDSCENTER:
Fra Nyborg kommunes side er der efter politisk aftale for 2017 igangsat en proces for
opgradering af Nyborg Svømme- og Badeland, hvor der er ved at blive nedsat en projektgruppe
med repræsentanter fra politikerne og bestyrelsen i Idrætsparken.
HJEMMESIDEN:
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Nyborg Idræts Samvirke´s hjemmeside er www.nis-nyborg.dk suppleret med en
Facebookgruppe.
Det er her at foreningerne kan følge med i vores aktiviteter.
KOMMUNEVALG
Den 19 november afholdes valg til byrådet i Nyborg kommune.
Nyborg Idræts Samvirke vil igen som ved tidligere byrådsvalg holde et idrætspolitisk valgmøde,
hvor foreningsrepræsentanter kan møde politikere fra de politiske lister der stiller op til valget.
Danmarks Idrætsforbund er også ved dette valg ved at udarbejde en kommuneundersøgelse,
der er planlagt offentliggjort den 24 oktober.
Valgmødet vil derfor ligge efter den 24 oktober.
AFRUNDING:
Igennem de første 11 år, har vi haft et godt samarbejde med forvaltningen og det politiske
system, og er med som høringsberettiget indenfor de idrætspolitiske områder.
Foreningerne er meget velkommen til at komme med oplæg til, hvilke opgaver Nyborg Idræts
Samvirke skal påtage sig fremover.
Med dette vil jeg slutte bestyrelsens beretning.

Peter Johansen
Formand
Nyborg Idræts Samvirke.
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