Nyborg Idræts Samvirke
Nyborg den 19. februar 2020.

BESTYRELSENS BERETNING.
Her efter 14 år siden kommunesammenlægningen har vi stadig et godt samarbejde med
forvaltningen og byrådet i Nyborg kommune.
KARL ERIK:
I august måned 2019, fik bestyrelsen en rigtig kedelig besked om at Karl Erik Rex Ellegaard fra
Herrested var afgået ved døden efter længere tids sygdom.
Karl Erik har levet hele sit liv i Herrested, hvor han var meget aktiv i foreningslivet, herunder
som formand for Herrested Gymnastik og Idrætsforening. Efter at vi fik oprettet det nye
idrætssamvirke for hele storkommunen, blev Karl Erik valgt ind i bestyrelsen som repræsentant
for det gamle Ørbæk, hvor han igennem årene har været aktiv i bestyrelsen.
Vi kommer til at savne Karl Erik, æret være hans minde.
Svend Erik fra Ørbæk der ved sidste repræsentantskabsmøde blev indvalgt i bestyrelsen som
suppleant overtog efterfølgende Karl Eriks plads i bestyrelsen.
MEDLEMSTAL:
Nyborg Idræts Samvirke har p.t. 50 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 igen givet tilladelse til afvikling af broløb på Storebælt, og næste løb afholdes lørdag den
20 juni 2020, med Nyborg som målby.
Løbet denne gang er ½ maraton med start i Korsør og et ¼ maraton med start på Sprogø.
Da der blev åbnet for tilmelding blev der udsolgt på lidt over 1 døgn.
Planlægningen er i fuld gang, og selv løbet bliver planlagt og styret af NGIF atletik, som ved
tidligere løb.
I bestyrelsen for foreningen ”Broløbet Storebælt” der har 4 medlemmer, 2 fra Nyborg Idræts
Samvirke og 2 fra Korsør Atletik og Motion. Fra Nyborg har vi valgt Carl Haals og Lene
Sørensen til bestyrelsen. Fra Korsør sidder Per Barkman Hansen og Peer Bagge i bestyrelsen.
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 2019 blev der udloddet:
Herrested-Ørbæk Boldklub søgte om 1360 kr. til indkøb af 32 trøjer og 4 ringe til at hænge trøjer
på til deres ungdomshold under DBU Fyn.
Der blev bevilget 1.360 kr. fra broløbspuljen.
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Nyborg Roklub søgte om 15.000 kr. til indkøb af 1 stk. glasfiberkajak.
Der blev bevilget 10.000 kr. fra broløbspuljen.
NGIF Gymnastik & Atletik søgte om 15.000 kr. til indkøb af 3 stk. tilløbskasser til
springgymnastik.
Der blev bevilget 10.000 kr. fra broløbspuljen.
Den 1. oktober 2019 blev der udloddet:
NGIF´s hovedbestyrelse søgte om tilskud til t-shirt til alle trænerne i NGIF i forbindelse med
deres 125 års jubilæum, til en samlet pris på 15.000 kr.
Da NGIF´s hovedbestyrelse ikke er medlem af Nyborg Idræts Samvirke, kan ansøgningen om
tilskud fra broløbspuljen ikke imødekommes.
NGIFgymnastik søger om tilskud til indkøb af rytmegulve til en pris på i alt 115.000 kr.
Ansøgningen til broløbspuljen er på 20.000 kr.
Nyborg Idræts Samvirke imødekommer ansøgningen med 20.000 kr.
De resterende 17.500 kr. fra efterårets udlodning bevilges som tilskud til trafikkontrollørkursus
for foreninger der er medlemmer af Nyborg Idræts Samvirke, med 1.000 kr. pr. kursist, indtil
beløbet er opbrugt.
Tilskuddet udbetales når kursusbevis foreligger, og vi forventer at de uddannede kursister
hjælper ved de kommende broløb.
TOUR DE FRANCE
Tour De France afvikles i 2021 med 3 etaper i Danmark, hvor 2 etape har Nyborg som målby
den 3 juli 2021.
Carl Haals og Peter Johansen er inviteret med i planlægningen af det lokale omkring løbet.
Der bliver afholdt et foreningsmøde i marts måned, hvor foreningerne bliver orienteret om hvad
de kan melde sig til af arrangementer i forbindelse med løbet.
Selve cykelløbet har vi ikke med at gøre.
DIF:
Ole Hansen fra Nyborg Idræts Samvirke er valgt som repræsentant for Idrætsrådene fra
Region Syd til Danmarks Idrætsforbund.
Næste idrætsrådsmøde afholdes torsdag den 27 februar 2020 kl. 17.00 til kl. 21.00 på Hotel
Scandic i Kolding.
Programmet omhandler oplæg om DIF og DGI`s foreningspule og oplæg om Cafe Klubånd.
Peter Johansen og Ole Hansen fra Nyborg Idræts Samvirke deltager.
NYBORG IDRÆTS- & FRITIDSCENTER:
I Nyborg Idræts- og Fritidscenter er ombygning af svømmehallen med nye omklædnings- og
baderum og renovering af klimaskærmen ved at være færdig. Efter en forsinkelse på mere end
½ år bliver der indvielse lørdag den 29 februar 2020. Svømmehallen har under ombygningen
været lukket for offentligheden, og brugerne af svømmehallen har haft træning med
omklædning i baderummene i tennishallen.
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET:
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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 26 marts kl. 18.00. på Bastionen i Nyborg.
Der er ved fristens udløb indkommet 6 forslag til prisen
KÅRINGER.
Nyborg Idræts Samvirke indstillede sidste år Puk Quist Nielsen fra Tårup IF til årets Frivillige
Idrætsleder på Fyn.
AFRUNDING:
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.
Ved sidste repræsentantskabsmøde fik bestyrelsen opbakning til at vi i Nyborg Idræts Samvirke
fortsætter med at være en interesseorganisation for idrætten i Nyborg i forhold til kommunen.
Foreningerne må gerne melde tilbage med gode ideer til hvilke opgaver vi skal tage fat på
fremover, herunder ønsker om kurser af fælles interesse for foreningerne.
Med dette vil jeg slutte bestyrelsens beretning.
Peter Johansen
Formand
Nyborg Idræts Samvirke.
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