Nyborg Idræts Samvirke
Nyborg den 6 oktober 2021.

Bestyrelsesmøde den 05 oktober 2021. kl. 18.00. i Nyborghallen.
Afbud fra. Susanne Skov Nielsen, Svend Erik Larsen og Lars Aagaard.
1.

Godkendelse af sidste referat.
Referat godkendt.

2.

Kassereren.
Regnskab forelagt og godkendt.

3.

Formanden
Ole Hansen og Peter Johansen deltog i et inspirations- og oplysningsmøde den 23 september 2021 i
Kolding, sammen med repræsentanter for idrætsrådene i Regions Syddanmark og Regions Midtjylland.
Den nye formand for Danmarks Idræts Forbund Hans Natorp deltog i mødet og fortalte om perspektiver fra
DIF på idrætten, herunder det kommende kommunevalg i 2021.

4.

Folkeoplysningsudvalget.
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22 september.
Ved mødet var hovedpunkterne godkendelse af ansøgninger fra aftenskolerne til nye tiltag.

5.

Broløb, evaluering.
Broløbet blev gennemført med stor succes, hvor der som noget nyt også var et kvartmaraton med start på
Sprogø, samt et børneløb på Knudshoved.
Der var 4000 betalende løbere der ikke mødte op til løbet.

6.

Broløbspuljen.
Senioridrætten i Ullerslev havde søgt om 4.696,88 kr til indkøb af elastikker og håndvægte til deres holde i
senioridrætten.
Nyborg Idræts Samvirke har besluttet at støtte med 2.500 kr. dog max 50 % af det ansøgte.
Nyborg Rideklub søger om 20.000 kr. til indkøb af en ny hest, der vil koste 40.000 kr. da de i foråret måtte
aflive deres store rideskolehest Fritz, og senere den anden hest Maya. På grund af en benskade.
Nyborg Idræts Samvirke har beslutte at støtte med 20.000 kr. svarende til 50 % af udgiften.
Nyborg Svømmeklub har ansøgt om 5.893,25 kr. til indkøb af bilslanger og dykkerstave til svømmeskolen.
Nyborg Idræts Samvirke har besluttet at støtte med 2.500 kr. dog max 50 % af det ansøgte.
NGIF Gymnastik & Atletik har ansøgt om 25.000 kr. til indøb af gymnastikredskaber til familieholdet,
Filates, Idræt for sindet og Cross træning.
Cross træningen er til flytteudgifter, da de er opsagt på det nuværende træningssted.
Nyborg Idræts Samvirke har besluttet at støtte med 12.500 kr. dog max 50 % af udgiften.3

7.

Valgmøde til efteråret
Valgmødet afholdes den 9 november 2021, kl. 19.00 i Nyborghallen.
Har fået tilsagn fra alle partierne der stiller op til valget at de deltager, med spidskandidaterne fra Venstre,
Socialdemokratiet, og SF.
Jeg har tilsagn fra Ole Frank Rasmussen fra Fyens Stiftstidende om at være ordstyrer.
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8.

Hjemmesiden og Facebook.
Følges op.

9.

Nye opgaver.
Blev drøftet i bestyrelsen, der blev enige om at arbejde videre med emnet, ”Nye kræfter til foreningslivet”.
Stig Egebjerg og Allan Rosener arbejder på sagen og nævnte at vi måske burde have en
frivillighedskoordinater ansat i Nyborg kommune.

10.

Næste møde.
Torsdag den 04 november 2021. Kl. 18.00. i Nyborghallen.

11.

Eventuelt.
Intet nyt.

Referent: Peter Johansen.
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