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REFERAT FU-MØDE 

 
Indkaldt: 3.5.2017 

 
   
 
Dato:  Tirsdag d. 9.5.2017 – kl. 7.30 
Sted:  Idrætscenter Nyborg, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg. Mødelokale Christianslund 
Referent:  Keld Arentoft 
Deltagere: Hans Henrichsen, Ken Brandenburg. 
Afbud: Lisbet Lambert 

 
Dagsorden: 
 
1. Nyt fra formanden 

 Opsamling generalforsamling 2017 
 Green Key overrækkelse af diplom og foredrag d. 3/5 2017 
 Sponsering fra NI-F, foredrag m.m. 

2. Nyt fra Centerleder 
 Økonomi og besøgstal, Svømme- og Badeland 

3. Økonomi 
 Finansbalance pr. d. 30/4 2017  

4. Eventuelt 

 
 
1) 

 Der har været en henvendelse efter generalforsamlingen, med ønske om præsentation af personer i 
bestyrelsen før generalforsamlingen. Ligeledes ønskes billede på hjemmesiden af bestyrelsespersoner. 
Billeder til dette bedes fremsendt til Keld. 

 Ca. 25 personer deltog i dagen hvor diplomet blev overrakt af repræsentant for HI, John Sørensen, til 
borgmester Kenneth Muhs, Hans Henrichsen og Keld Arentoft. Efter overrækkelsen var der foredrag, ”Alle 
elsker sundhed” med Jane Molhorst, fra SDU. 

 Punktet tages med på det kommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsens mening høres. 
2) 

 Gennemgang af økonomi og besøgstal for Svømme- og Badeland. Se bilag. 
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 Vi har ansøgt Nordea Fonden om midler til ny projektor i mødelokale Lillebælt. Nordea Fonden har meldt 
positivt tilbage, at de vil støtte dette projekt med kr. 15.000,00 
De øvrige kr. 16.000,0 finder vi i den daglige drift, og projektet er sat i gang. 

 Sæsonbookningen er næsten færdig, og de fleste ønsker er blevet opfyldt – de sidste foreninger får besked i 
næste uge. Skoler bliver planlagt på et møde med dem og Nyborg Kommune d. 17/5. 

 Vores opvasker i Caféen, i Nyborghallerne, er gået i stykker. Vi vil her i løbet af sommeren få den udskiftet til 
en ny. Udgift til dette er ca. kr. 50.000,00, som FU sagde ok til. 

  
3) 

 Gennemgang af finansbalance pr. d. 30/4 2017 – se bilag. 
 

4) 
 FU og bestyrelsesmøde onsdag d. 21/6 2017, flyttes til torsdag d. 29/6 med samme tidspunkter, grundet 

møde i styre-/projektgruppen for Svømme- og Badeland. 
 Der ønskes en løsning på P-plads problemer ved flagstænger / stadion indgang. 

Kan evt. løses med placering af store blomsterkummer. Keld undersøger dette. 


