Nyborg Idræts Samvirke
Nyborg den 30 marts 2017

Bestyrelsesmøde den 15 marts 2017. kl. 18.00. i Nyborghallen.
1.

Godkendelse af sidste referat.
Ingen bemærkninger.

2.

Formanden

2.1

Konstituering af bestyrelsen.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

2.2

Peter Johansen
Ole Hansen
Lene Sørensen

Opfølgning fra repræsentantskabsmødet.
Frivillige der bliver arbejdsløse eller går på efterløn, bliver modregnet i understøttelse m.v.
Peter Johansen skriver et skrift om tingene, som Carl Haals og Ole Hansen vil tage med til vores
interesseorganisationer.

2.3

Valgmøde op til kommunevalget i november måned.
Peter følger det op og finder frem til en dato sammen med repræsentanter fra byrådet i Nyborg.
Mødet skal holder efter at DIF har offentliggjort sin foreningsundersøgelse og et par uger før valget.

3.

Kassereren.
Uændret økonomi.
Kontingenter fra medlemsforeningerne er begyndt at komme ind.

4.

Folkeoplysningsudvalget.
Intet nyt.
Der afholdes et arrangement med uddeling af årets priser fredag den 31 marts 2017. Kl. 17.00. på
Bastionen.
Bestyrelsen og interesserede bedes møde op.

5.

Broløbspuljen.
Der var denne gang indkommet 3 ansøgninger om tilskud fra broløbspuljen.
Nyborg Triathlon Klub, NGIF Atletik og Nyborg Cykle Klub søgte om 8.000 kr. til indkøb af høje sider og
læsseanordning til den på et tidligere tidspunkt bevilgede trailer.
Nyborg Idræts Samvirke imødekommer ansøgningen med 8.000 kr. mod at ejerskabet ligger hos Nyborg Idræts
Samvirke, og at andre idrætsforeninger kan låne udstyret til deres arrangementer.
Nyborg Cykle Klub søgte om 8.000 kr. til indkøb af 2 stk. Junior mountainbikes.
Nyborg Idræts Samvirke imødekommer ansøgningen med 50 % op til 4.000 kr.
NGIF Atletik har søgt om tilskud til indkøb af forskellige redskaber, som sikkerhedsudstyr til trampolinen, net til
cross fit m.v. jv.fr. bilag.
Nyborg Idræts Samvirke bevilger 50 % af beløbet til indkøb op til 14.000 kr.
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Der udbetales således 50 % af fremsendt betalt regning fra foreningerne, der stiles til Nyborg Idræts Samvirke.
6.

Broløb.
Tilmeldingen nærmer sig 9.000 løbere, heraf 6874 enkeltpersoner og 147 hold.
Den 4 april holdes der møde i arbejds- og sikkerhedsgrupper, der herefter skal myndighedsgodkendes.
Nyborg Idræts Samvirke forfatter et brev der udsendes til hjælperne til løbet. Udgangspunktet liver 450 kr.
pr. hjælper.

7.

Hjemmesiden og facebookside.
Følges op.

8.

Forslag til nye opgaver.
Pool Party planlægges holdt i november måned. Der arbejdes på samarbejde med Nyborg Svømmeklub.
Evt. foredrag om sundhed der koordineres med sundhedsafdelingen i Nyborg Kommune.

9.

Næste møde.
Næste møde torsdag den 19 april 2017. Kl. 18.00. i Nyborghallen.

10.

Eventuelt.
Peter Johansen orienterede om planer for renovering, modernisering af Nyborg Svømme- og Badeland.
Nyborg Idræts- og Fritidscenter holder repræsentantskabsmøde den 25 april 2017, kl. 19.00.
Fynske Idrætsforbund har hold årsmøde. Den tidligere formand John Christensen er stoppet og ny formand
er Bernt Nielsen.

Referent: Peter Johansen.
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