Nyborg Idræts Samvirke
Nyborg den 18 oktober 2017

Bestyrelsesmøde den 9 oktober 2017. kl. 18.00. Nyborghallen
1.

Godkendelse af sidste referat.
Ingen bemærkninger.

2.

Kassereren.
Ingen bemærkninger.

3.

Formanden.

3.1.

Nyborg Idræts Samvirke er blevet enige om at indstille Carl Haals til Årets Frivillige Idrætsleder i
forbindelse med sportslørdag i Odense i januar måned.
Årsagen til at vi indstiller Carl til prisen er hans store arbejde igennem årene omkring planlægning og
gennemførelse af broløbet på Storebælt der siden åbeningen har været gennemført hvert 3 år.
Carl har udført arbejdet ulønnet, og overskuddet fra løbene er gået ubeskåret til foreningslivet i henholdsvis
Korsør og i Nyborg.

3.2.

Der afholdes netværksmøde for Idrætsråd i Region Midtjylland og Region Syddanmark mandag den 22
januar 2018. Kl. 17.30. på Hotel Scandic i Vejle.
Ole Hansen og Peter Johansen fra Nyborg Idræts Samvirke deltager.

3.3.

Efter kommunevalget den 21 januar 2017 der det igen tid til at vælge repræsentanter til
folkeoplysningsudvalget indenfor idrætten.
Peder Walter, Ole Hansen og Peter Johansen genopstiller.
Som suppleant for Peder Walter har Peter aftalt med Poul Henriksen fra Ullerslev overtager pladsen.

4. Kommunevalg 21 november 2017.
Oversigt over de politiske lister er modtaget efter mødet, og invitation er udsendt til de politiske lister og
vores medlemsforeninger.
Der indrykkes annonce i Lokalavisen umiddelbart før mødet.
5. Folkeoplysningsudvalget.
Intet nyt.
6. Broløbspuljen.
6.1

Der var rettidigt indkommet 5 ansøgninger om støtte fra broløbspuljen.
- FunFitFyn ansøgte om 14.340 kr. til indkøb af håndvægte til deres hold der hedder ”Muskel og Puls”.
Nyborg Idræts Samvirke bevilgede 50% svarende til 7.170 kr.
- Moby Dick ansøgte om 75.000 kr. til indkøb af 10 stk. dykkersæt, til styrkelse af ungdomsarbejdet i
klubben.
Nyborg Idræts Samvirke bevilgede 7.500 kr. til indkøb af 1 dykkersæt der vil blive udbetalt når klubben
fremsender kvittering for køb af 5 sæt.
- Nyborg Svømmeklub ansøgte om 19.214 kr. til indkøb af henholdsvis 4 stk. store legeplader til 8.075 kr.
og 2 stk. vogne til stepbænke til 11.139 kr.
Nyborg Idræts Samvirke bevilgede 8.075 kr. til indkøb af 4 stk. store legeplader.
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- Nyborg Roklub ansøgte om 15.760 kr. til indkøb af ergometre til deres motionsrum.
Nyborg Idræts Samvirke bevilgede 50 % af det ansøgte svarende til 7880 kr.
- NGIF Atletik ansøgte om 30.379,50 kr. til indkøb af redskaber til ”mit og barn hold”, HIT og Pilatis.
Nyborg Idræts Samvirke bevilgede 7.500 kr. til indkøb efter de medsendte lister.
Nyborg Idræts Samvirke har nedsat en arbejdsgruppe for revision af reglerne for broløbspuljen.
6.2.

Ved kommende broløb skal der gøres mere for at mail m.v. kommer frem til de rette vedkommende i
klubberne, så vi får de hjælpere vi har brug for fra vores medlemsforeninger.
En ide var måske at den udsendte mail om hjælpere til broløbet skal bekræftes modtaget af
kontaktpersonen i klubben.

7. Hjemmesiden og facebookside.
Følges op.
8. Forslag til nye opgaver.
Stig Egebjerg følger op på kursus i kommunikation for vores medlemsforeninger.
Stig Egebjerg er kontaktet af frivillighedscentret i Nyborg kommune for et møde.
Stig deltager i mødet og oplyser bestyrelsen om tidspunktet for mødet.
9. Næste møde.
Næste møde den onsdag den 9 november kl. 19.00. i Nyborghallen.
Dette møde udskydes, i stedet holder vi Idrætspolitisk debatmøde, hvor vores medlemsforeninger får
mulighed for at stille spørgsmål til de politiske lister der stiller op til kommunevalget den 21 november 2017.
10. Eventuelt.
Julefrokost for bestyrelsen er under planlægning og holdes i sidste uge i november eller 1 uge i december.

Referent: Peter Johansen
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