Nyborg Idræts Samvirke
REPRÆSENTANTSKABSMØDET ONSDAG DEN 19 FEBRUAR 2020
KL. 19.00 i NYBORGHALLEN.
REFERAT:
Formanden Peter Johansen bød velkommen til mødet.
Der var fremmødt 17 stemmeberettigede til mødet.
1:

Valg af dirigent.
Hans Henrichsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent. Hans konstaterede at
repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig til den foreliggende dagsorden.

2:

Beretning.
Peter Johansen forelagde bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

3:

Udvalgsberetninger.
Ingen.

4:

Det reviderede regnskab.
Det reviderede regnskab blev godkendt og taget til efterretning.
Budget blev forelagt og godkendt.
Kontingentet er uændret og godkendt til 350 kr. pr. medlemsforening.

5:

Indkomne forslag
Ingen

6.

Valg til bestyrelsen.
Lene Sørensen
Peder Walther Jensen
Svend Erik Larsen

7.

Nyborg
Ullerslev
Ørbæk

genvalgt for 2 år.
genvalgt for 2 år.
genvalgt for 2 år.

Nyborg
Ullerslev
Ørbæk

genvalgt for 1 år.
genvalgt for 1 år.
valgt for 1 år.

Valg af 3 suppleanter.
Carl Haals
Lars Aagaard
Allan Rosener
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8.

9.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Arne Vejbæk
Lars Aagaard

Nyborg
Nyborg

genvalgt for 1 år
genvalgt for 1 år.

Dorrit Møllegaard

Nyborg

genvalgt revisorsuppleant for 1 år.

Eventuelt.

Der blev spurgt ind til tilskud til deltagelse i trafikkontrollørkursus, der er for alle foreninger.
Kurset er for at uddanne nok trafikkontrollører til arrangementer, hvor der er behov for at regulere
trafikken.
Årsagen til uddannelsen til trafikkontrollører, er at politihjemmeværnet ikke kan stille med nok
hjemmeværnsfolk til idrætsarrangementer, hvor det kan være nødvendigt at regulere trafikken.
Kurset er for alle foreninger, og de personer der tager kurset, har mulighed for at hjælpe til ved andre
foreningers arrangementer, og derved oppebære et honorar til deres egen forening.
Kurset tager 1 weekend og omfatter også førstehjælpskursus.
Nyborg Idræts Samvirke vil undersøge om vi kan stå for et kursus i Nyborg.
Peter Johansen afsluttede mødet og takkede dirigenten Hans Henrichsen for god styring af mødet.
Mødet sluttede kl.20.15.
Referent: Peter Johansen.

2

