Nyborg Idræts Samvirke
REPRÆSENTANTSKABSMØDET ONSDAG DEN 21 FEBRUAR 2018
KL. 19.00 i Nyborghallen
REFERAT:
Formanden Peter Johansen bød velkommen til mødet.
Der var fremmødt 19 stemmeberettigede fra 19 medlemsforeninger til mødet.
1:

Valg af dirigent.
Hans Henrichsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent. Hans konstaterede at
repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og at der var 19 stemmeberettigede
medlemsforeninger mødt frem.

2:

Beretning.
Peter Johansen forelagde bestyrelsens beretning.
Der var ikke yderligere 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 uændret sat til 300,00 kr. pr. medlemsforening.

5:

Indkomne forslag
Ingen

6.

Valg til bestyrelsen.
Lene Sørensen
Karl Erik Rex Ellegaard
Peder Walther

7.

Nyborg
Ørbæk
Ullerslev

genvalgt for 2 år.
nyvalgt for 2 år.
genvalgt for 2 år.

Valg af 3 suppleanter.

1

Carl Haals
Lars Aagaard
Vakant
8.

9.

Nyborg
Ullerslev
Ørbæk

genvalgt for 1 år.
genvalgt for 1 år.
for 1 år.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Arne Vejbæk
Lars Aagaard

Nyborg
Nyborg

genvalgt for 1 år
genvalgt for 1 år.

Dorrit Møllegaard

Nyborg

genvalgt revisorsuppleant for 1 år.

Eventuelt.
- Carsten Madsen foreslog at Nyborg Idrætssamvirke sammen med Nyborg kommune laver en
fælleskommunal portal, hvor foreningerne kan søge om tilskud til flygtningebørn og socialt
udsatte børn, f.eks. 1000 kr. til kontingent, tøj og lignende.
Nyborg Idrætssamvirke sender et oplæg til byrådet.
NGIF Atletik har p.t. 10 medlemmer der får tilskud fra ”Broen”. Der er en organisation, der samler
penge ind til og støtter socialt udsatte børn og flygtningebørn.
- Carsten Madsen opfordrede samtidig Nyborg Idrætssamvirke om nye ideer til indtægter til
foreningslivet, hvis broløbet på Storebælt ikke fortsætter.
- Udvalgs- og fællesmøder fra kommunens side ønskes, specielt indenfor idrætsområdet.
- Ullerslev Tennisklub betaler selv for klargøring af deres baner. Det koster dem ca. 16.000 kr.
årligt. De har p.t. 82 medlemmer.
Ullerslev Tennisklub vil gerne have bedre vilkår, svarende til øvrige foreninger i kommunen.
- Ørbæk Marked mangler frivillige hjælpere fra hele Nyborg Kommune.
Nyborg Idrætssamvirkes medlemmer bedes være med.
- Peter Johansen afsluttede med at sige tak til Allan Rosener der nu i 10 år har været med i Nyborg
Idrætssamvirkes bestyrelse som repræsentant fra det gamle Ørbæk. Nyborg Idrætssamvirke ønsker
Allan alt godt fremover.

Peter Johansen afsluttede mødet og takkede dirigenten Hans Henrichsen for god styring af mødet.
Mødet sluttede kl. 20.45
Referent: Peter Johansen.
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