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Nyborg den 22 marts 2022  

 
Bestyrelsesmøde  den 14 marts  2022.  kl. 18.00. i Nyborghallen. 
 
Ole Hansen og Svend Erik Larsen 
 
1. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet. 

 
Konstituering af bestyrelsen efter repræsentantskabsmøde. 
Peter Johansen valgt til formand. 
Ole Hansen valgt til næstformand. 
Lene Sørensen valgt til kasserer. 
 
Referat godkendt. 

 
2. Kassereren. 

 
Regnskab fra kassereren blev forelagt og godkendt. 

 
3. Formanden 

 
Intet nyt. 
 

4. Folkeoplysningsudvalget. 
 
Ved sidste møde i Folkeoplysningsudvalget blev Peter Johansen genvalgt til formand for udvalget og 
Henrik Vestergaard blev nyvalgt, Henrik er samtidig formand for Ullerslev Tennis. 

 
5. Forslag fra Vibeke Eriksen og Carl Haals om ændringer i Foreningen Broløbet Storebælt. 

 
Forslaget blev drøftet i bestyrelsen, og Carl sender mere information til formanden, punktet tages op på 
næste bestyrelsesmøde. 

 
6. Broløbspuljen. 

 
Indkomne ansøgninger til broløbspuljen blev gennemgået, og de 37.500 kr. til udlodning blev fordelt som 
nedenfor anført. 
 
Nyborg Rideklub ansøgte om forlængelse af frist for indkøb af hest.  
Tidligere tilsagn gælder stadig. 
 
Herrested Gymnastikforening ansøgte om 15.000 kr. til indkøb af træningstøj til trænerne,  
NIS gav tilsagn om 7.500 kr. 
 
NGIF Fodbold ansøgte om 10.000 kr. til indkøb af boldkanon.  
NIS gav tilsagn om 5.000 kr. 
 
Nyborg Roklub ansøgte om 30.000 kr. til indkøb af 3 sæt årer.  
NIS gav tilsagn om 7.500 kr.  
 
Ullerslev Gymnastik og Motion ansøgte om 70.085.05 kr. til indkøb af 2 Airtrack.   
NIS gav tilsagn om 7.500 kr. 
 
Ørbæk Tennisklub ansøgte om 25.000 kr. til tilskud til anlæg af padel-baner i Ørbæk.  
NIS gav tilsagn om 7.500 kr. 
 
NGIF Atletik og Gymnastik ansøgte om 6.000 kr. til etablering af permanent led belysning Cross Training til 
motionshold i gammel lagerbygning samt udendørs belysning.  
NIS gav tilsagn om 2.500 kr.  
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7. Hjemmesiden/Facebook 

 
Intet nyt. 
 

8. Nye opgaver. 
 
- Lokale aktiviteter til broløb. 
 
- tema om nye medlemmer og trænere til foreningerne. Evt. invitere en forening der har succes på området 
til at komme og fortælle om hvad de har gjort.   Allan Rosener og Stig Egebjerg er tovholder. 

 
9. Næste møde. 

 
Næste møde afholdes den 26.04.2022. kl. 18.00 i Nyborghallen. 

 
10. Eventuelt. 
 
 Intet nyt. 
 
 
Referent:  Peter Johansen. 


