Nyborg Idræts Samvirke
REPRÆSENTANTSKABSMØDET ONSDAG DEN 15 FEBRUAR 2017
KL. 19.00 i Nyborghallen
REFERAT:
Formanden Peter Johansen bød velkommen til mødet.
Der var fremmødt 18 stemmeberettigede fra 18 medlemsforeninger til mødet.
1:

Valg af dirigent.
Karl Erik Rex Ellegaard blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent. Karl Erik konstaterede at
repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og at der var 17 stemmeberettigede
medlemsforeninger mødt frem.

2:

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

3:

Udvalgsberetninger.
Ingen.

4:

Det reviderede regnskab.
Det reviderede regnskab blev godkendt og taget til efterretning.
Budget blev forelagt og godkendt.
Kontingentet er uændret sat til 300,00 kr. pr. medlemsforening.

5:

Indkomne forslag
Ingen

6.

Valg til bestyrelsen.
Peter Johansen
Stig Egebjerg
Ole Hansen
Susanne Skov Nielsen

7.

Nyborg
Nyborg
Ørbæk
Ullerslev

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

Valg af 3 suppleanter.

1

Carl Haals
Lars Aagaard
Karl Erik Rex Ellegaard
8.

9.

Nyborg
Ullerslev
Ørbæk

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

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.
Kulturnatten ligger på et forkert tidspunkt i forhold til gymnastikforeningernes sæson.
Ved idrætsrådskonferencen den 3 – 4 februar 2017 i Fredericia, blev der lavet en uformel
undersøgelse om hallejegebyrer i de enkelte kommuner.
Undersøgelsen viste at 12 ud af 24 kommuner har gratis halleje til idrætten.
NIS blev bedt om at tage problematikken omkring frivillige i foreningerne.
Som det er nu bliver arbejdsløse og efterlønsmodtagere modregnet i dagpenge og efterløn, hvis de
yder frivilligt ulønnet arbejde i en forening.
NIS følger op på problemet.

Peter Johansen afsluttede mødet og takkede dirigenten Karl Erik Rex Ellegaard for god styring af mødet.
Mødet sluttede kl. 20.30
Referent: Peter Johansen.
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