Nyborg Idræts Samvirke
Nyborg den 11 august 2021.

BESTYRELSENS BERETNING.
Det sidste år har været et usædvanligt år med nedlukning af stort set hele fritidsområdet i
Danmark på grund af Corona virusen, der har huseret verden over.
Derfor var vi nødt til at udsætte repræsentantskabsmødet til i dag, da der indtil i sommer var
forsamlingsforbud.
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.
Her kan i følge med i Nyborg Idræts Samvirke´s aktiviteter.
BROLØB:
Der er igen givet tilladelse til afvikling af broløb på Storebælt, og næste løb afholdes lørdag den
11 september 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 2020 blev der udloddet:
Nyborg Svømmeklub søgte om 11.231,25 kr til indkøb af 3 reoler til materialer
Der blev bevilget 5.000 kr. fra broløbspuljen.
Ullerslev Tennisklub søgte om 20.000 kr. til indkøb af tennisboldmaskine.
Der blev bevilget 10.000 kr. fra broløbspuljen.
NGIF Gymnastik & Atletik søgte om 20.000 kr. til indkøb af storstrampolin springgymnastik.
Der blev bevilget 10.000 kr. fra broløbspuljen.
Nyborg Rideklub søgte om 39.000 kr til indkøb af hestetrailer.
Der blev bevilget 12.500 kr. fra broløbspuljen.
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Den 1 oktober 2020 blev der udloddet:
NGIF Gymnastik & Atletik søgte om 22.800 kr til indkøb af gymnastikredskaber til springhold
Der blev bevilget 11.400 kr fra broløbspuljen
Nyborg Roklub søgte om 15.000 kr til indkøb af årer til en 4 åres inrigger.
Der blev bevilget 7.500 kr. fra broløbspuljen.
Den 1 marts 2021 blev der udloddet:
NGIF Gymnastik & Atletik søgte om 27.000 kr til indkøb af forskelligt udstyr til familieholdet.
Der blev bevilget 13.500 kr fra broløbspuljen.
Nyborg Roklub søgte om 20.000 kr til indkøb af en bådtrailer.
Der blev bevilget 10.000 kr. fra broløbspuljen.
TOUR DE FRANCE
Tour De France afvikles i 2022 med 3 etaper i Danmark, hvor 2 etape har Nyborg som målby
den 2 juli 2022.
Carl Haals og Peter Johansen er inviteret med i planlægningen af det lokale omkring løbet.
Nyborg kommune har indkaldt til et orienteringsmøde den 22 september kl. 19.00 på Nyborg
Gymnasium, 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.
NYBORG IDRÆTS- & FRITIDSCENTER:
I Nyborg Idræts- og Fritidscenter er efter ombygningen af svømmehallen, kommet i den
situation at den har været nedlukket det meste af tiden efter færdiggørelsen, kun klubber i
hallen har kunnet svømme efter en nødplan, på grund af Corona.
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET:
Peter Walter Jensen, Ole Hansen og undertegnede repræsenterer Nyborg Idræts Samvirke i
Folkeoplysningsudvalget, hvor undertegnede er formand indtil næste kommunevalg.
KOMMUNEVALG 16 NOVEMBER 2021.
Nyborg Idræts Samvirke vil også denne gang afholde valgmøde forud for kommunevalget, hvor
idrætten kan møde politikere fra de opstillede lister og stille spørgsmål om deres holdninger til
fritidspolitikken i Nyborg kommune.
Endelig godkendelse af de politiske lister foreligger ikke før den 4 oktober 2021, kl. 12.00.
hvorfor vi først derefter kan holde valgmødet.
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AFRUNDING:
Vi er kommet igennem et svært år for vores medlemsforeninger, hvor alt har været lukket ned
på grund af Corona, Nu ser det ud til at vi begynder at få normale forhold, hvor en stor del af
Danmarks befolkning er blevet vaccineret. Som det fremgår af beretningen ligger der nogle
store arrangementer og venter, herunder broløbet på Storebælt, og hjælp til Tour De France
næste år.
Med dette vil jeg slutte bestyrelsens beretning.
Peter Johansen
Formand
Nyborg Idræts Samvirke.
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