Nyborg Idræts Samvirke
Nyborg den 29 oktober 2018

Bestyrelsesmøde den 24 oktober 2018. kl. 18.00. i Nyborghallen.
Afbud fra Lene Sørensen og Lars Aagaard.
1.

Godkendelse af sidste referat.
Ingen bemærkninger.

2.

Formanden

2.1

Indstilling af årets frivillige idrætsleder til Sportslørdag på Fyn.
Indstilling godkendt.
DIF afholder Idrætsrådskonference for hele landet i Nyborg den 11 – 12 januar 2019.
Ole Hansen og Peter Johansen fra Nyborg Idræts Samvirke deltager.
Invitation fra Altinget Civilsamfundsnetværk 2018.
Peter Johansen fra NIS blev inviteret til at deltage i gruppen på vegne af NIS.
En spændende gruppe at være med i men på grund af deltagerprisen er det ikke aktuelt.

3.

Kassereren.
Uændret regnskab.

4.

Folkeoplysningsudvalget.
Høringssvar fra NIS og Folkeoplysningsudvalget omkring besparelser på idrætsområdet blev fulgt af
byrådet, således at besparelserne til hallerne blev taget ud af sparekataloget.

5.

Ansøgninger til broløbspuljen.
Der var indkommet ansøgninger for i alt 69691 kr. og der er 37500 kr. til udlodning i efteråret 2018.10.18
Nyborg Cykle Klub søgte om 4000 kr. til indkøb af løvblæser til rydning af blade på ruter i
Teglværksskoven, Kajbjergskoven og Æbleskoven. Samt 1000 kr. til indkøb af mødebord og stole, bord til
kaffemaskine og køleskab til klubhus i pavillon ved Skovparkhallen.
NIS bevilger 4000 kr. til løvblæser og 5000 kr. til møblement m.v. i alt 9000 kr.
Senioridrætten i Ullerslev søgte om 4597 kr. til indkøb af tranportabelt musikanlæg til brug i
svømmehallen og linedance opvisninger.
NIS bevilger 2500 kr. til indkøb.
NGIF Gymnastik & Atletik har 4 ansøgninger om støtte. For i alt 30159 kr. til indkøb af
1. Dorado trampolin, til 17300 kr.
2. 30 stk gymnatikbolde til 2400 kr. og 1stk stor faldskærm til leg til 1377,50 kr.
3. Transportvogn til startblokke til 2112,50 kr. og 2 stk indendørs startblokke til 2076,00 kr.
4. Diverse til Crossgym, Tabata og Tapout-workaut til 4903,00 kr.
NIS bevilger 15000 kr i alt til de 4 ansøgninger.
Nyborg Svømmeklub ansøger om 16600 kr. til indkøb af 3 stk whitebord tavler, 3 stk rustfrie stativer til
whiteboardtavler, Roll-up og Beach flag.
Nis bevilger 8500 kr. til inkøb.
Beløbet betales når kvitteringer for det samlede indkøb er fremsendt.

6.

Hjemmesiden og Facebook.
Er overskuelig.
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7.

Forslag til nye opgaver.
Opfølgning af ”kursus i førstehjælp og hjertemassage.
Susanne og Lene står for kurset
Der bestilles instruktør fra DGI til 2500 kr. og der regnes med 16 deltagere på holdet.
Kurset bliver på 4 timer og holdes i Skovparkhallen en lørdag.
Deltagerbetaling sættes til 100 kr. pr. deltager.
og Susanne Skov Nielsen planlægger kurset og fastsætter selv dato for kurset.

8.

Næste møde.
Julefrokost for bestyrelsen afholde lørdag den 8 december 2018. Kl. 18.00.
Peter bestiller bord.

9.

Eventuelt.
Intet nyt.

Referent: Peter Johansen.
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