Nyborg Idræts Samvirke
Nyborg den 21. februar 2019.

BESTYRELSENS BERETNING.
INDLEDNING:
Der er nu gået 13 år siden kommunesammenlægningen, og vi har et godt samarbejde med
forvaltningen og byrådet i Nyborg kommune.
Vi har i år indgivet høringssvar på besparelsesforslag indenfor vores område, hvor der var lagt
op til besparelser på tilskud til idrætshaller, og bortfald af ekstra tilskud som følge af
momsafløftning, folkeoplysning m.v.
Besparelser på tilskud til idrætshaller blev taget af bordet, og det sidste besparelsesforslag
omkring ekstra tilskud blev fastholdt af byrådet. Det mærkes ikke på nuværende tidspunkt da
besparelserne kan rummes indenfor rammerne for fritidsområdet.
MEDLEMSTAL:
Nyborg Idræts Samvirke har p.t. 49 medlemsforeninger, der samlet set repræsenterer et stort
flertal af Idrætsudøvere i Nyborg kommune.
HJEMMESIDEN:
Nyborg Idræts Samvirke´s hjemmeside er www.nis-nyborg.dk suppleret med en
facebookgruppe.
Medlemsforeningerne opfordres til at tilmelde sig facebookgruppen og følge med på Nyborg
Idræts Samvirkes hjemmeside.
BROLØB:
Der er p.t. ingen planlægning af nyt broløb, da transportministeren ikke ønsker at der afvikles
flere løb på broen, med mindre at det er Tour De France. Der gøres en stor indsats fra politisk
side for at få omgjort beslutningen. Lad os håbe at vi ved folketingsvalget i juni måned kommer
en ny transportminister med en anden holdning.
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 2018 blev der udloddet:
NGIF Gymnastik og Atletik søgte om tilskud på 10.000 kr. til indkøb af kamera,
1.650 kr. til indkøb af bolde og 8.340 kr. til indkøb af 60 træningsmåtter.
- Ansøgningen blev tilgodeset med 10.000 kr. til den samlede ansøgning.
Den 1. oktober 2018 blev der udloddet:
Nyborg Cykle klub søgte om 4.000 kr. til indkøb af løvblæser til rydning af blade
på ruter i Teglværksskoven, Kajbjergskoven og Æbleskoven, samt 1.000 kr. til
indkøb af mødebord og stole m.v. til deres klubhus i pavillon i Skovparkhallen.
- Ansøgningen blev tilgodeset med 4.000 kr. til løvblæser og 5.000 kr. til
møblement m.v. i alt 9.000 kr.
Senioridrætten I Ullerslev ansøgte om 4.597 kr. til indkøb af tranportabelt
musikanlæg til brug i svømmehallen og linedance opvisninger.
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- Ansøgningen blev tilgodeset med 2.500 kr.
Nyborg Svømmeklub ansøgte om 30.159 kr. til indkøb af 3 stk. whiteboard tavler
3 stk. rustfrie stativer til whiteboard tavler og Roll-up og Beach flag.
- Ansøgningen blev tilgodeset med 8.500 kr. til indkøb.
NGIF Gymnastik og Atletik søgte om 30.379,50 kr. til indkøb af Doradeo
trampolin til 17.300 kr, 30 stk. gymnastikbolde til 2.400 kr. og 1 stk. stor
faldskærm til leg til 1377,50 kr samt transportvogn til startblokke til 2112,50 kr.
og 2 stk. indendørs startblokke til 2.076 kr. derudover diverse til crossgym,
tabata og tapout-workout til 4.903 kr.
- Ansøgningen blev tilgodeset med 15.000 kr. i alt til ansøgningen.
Husk samtidig at næste udlodning sker igen den 1. marts.
DIF:
Ole Hansen blev ved Idrætsrådsmødet den 11. og 12. januar 2019 i på Signatur Hotel i Nyborg,
genvalgt som repræsentant for Idrætsrådene fra Region Syd til Danmarks Idrætsforbund.
Ved Idrætsrådskonferencen deltog Peter Johansen fra Nyborg Idræts Samvirke.
Ved mødet var der indlæg fra Skoleidrætten og Firmaidrætten om deres projekter
NYBORG IDRÆTS- & FRITIDSCENTER:
Fra Nyborg kommunes side er der efter politisk aftale for 2017 igangsat renovering med ny
klimaskærm, og nye omklædnings og badefaciliteter.
Foreningerne der er brugere af bassinerne kører efter en nødplan der varer hele 1 halvår.
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET:
Peter Walter Jensen, Ole Hansen og undertegnede repræsenterer Nyborg Idræts Samvirke i
Folkeoplysningsudvalget, hvor undertegnede er formand indtil næste kommunevalg.
Folkeoplysningsudvalget uddeler årligt 1 idrætspris, 1 musikpris, 1 pris til spejderne og 1 pris til
andre idebetonede aktiviteter.
Prisuddelingen sker i år torsdag den 11. april kl. 18.00. på Bastionen i Nyborg.
Der er ved fristens udløb den 20. februar indkommet 9 indstillinger til prisen.
KÅRINGER.
Nyborg Idræts Samvirke indstillede Ann Rasmussen fra NGIF Gymnastik og Atletik til årets
Frivillige Idrætsleder på Fyn.
Vi indstillede Ann til prisen for det store arbejde hun lægger som formand for klubben.
Ann fik desværre ikke prisen denne gang.
AFRUNDING:
Vi har nu i 13 år haft et godt samarbejde med forvaltningen og det politiske system i Nyborg
kommune.
Rundt om i Danmark er der mange idrætsråd i de enkelte kommuner, hvor en del drives med
tilskud fra deres kommune, og andre igen der er finansieret af et medlemskontingent på samme
måde som Nyborg Idræts Samvirke.
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Er foreningerne i Nyborg tilfreds med at vi i Nyborg fungere som en interesseorganisation for
idrætsforeningerne overfor kommunen, samtidig med at vi varetager kurser og arrangementer af
fælles interesse.
Foreningerne må gerne melde tilbage med gode ideer til hvilke opgaver vi skal tage fat på
fremover.
Med dette vil jeg slutte bestyrelsens beretning.
Peter Johansen
Formand
Nyborg Idræts Samvirke.
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