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Referat FU-MØDE 

 
Indkaldt: 3.1.2017 

 
   
 
Dato:  Tirsdag d. 10.1.2017 – kl. 07.30 
Sted:  Idrætscenter Nyborg, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg. Mødelokale Christianslund         
Referent:  Keld Arentoft 
Deltagere: Hans Henrichsen, Lisbet Lambert, Ken Brandenburg. 
Afbud:  

 
Dagsorden: 
1. Nyt fra formanden 

 Forretningsorden NI-F. 
 Suppleanter i vedtægter. 
 Klubbernes succes. 

2. Nyt fra Centerleder 
 Nye medlemmer i NI-F. 
 Ændring af facadeparti ved Café Jump Food. 
 Brug af mødelokaler til Kultur og Fritidsudvalget. 

3. Økonomi 
4. Eventuelt 

 
 
1. 

 Der arbejdes på en Forretningsorden. Oplæg tages med til beslutning på et af de kommende 
bestyrelsesmøder. 

 Emnet blev vendt og der var enighed om at temaet omkring suppleanter står fint beskrevet i vores vedtægter.  
 Der tages kontakt til Nyborg Idræts Samvirke, for drøftelse af fremtidens foreningsliv. 

 
2. 

 I december har potentielle medlemmer modtaget et tilbud om medlemskab af NI-F. Ullerslev Svømmeklub 
har meldt positivt tilbage, at de gerne vil være medlem af foreningen. 
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 Glas facadepartiet, mod vest, i Café Jump Food ændres nu til et parti med dør, så man via denne har 
adgang til vores café. Udgiften til dette deles ligeligt imellem NI-F og Nyborg kommune. Døren monteres 
med Saltolås, vores låsesystem. 

 Keld Arentoft er blevet bedt om at deltage i Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 17/1, for at uddybe brugen 
af mødelokaler i Idrætscenter Nyborg. Hertil er der lavet en opgørelse over mødelokaler / steder samt 
forbrug i 2016. 

3. 
 Vores 2016 regnskab er klar til aflevering hos revisor, og vil blive overleveret i denne uge. Resultatet ser 

positivt ud og vi kan forvente et overskud i 2016. 
4. 

 Der indkaldes til møde for arbejdsgruppen vedr. vedligeholdelse / udbygning af idrætsfaciliteter, snarest. 
3 mødedatoer indkaldes der til og alle møder vil ligge tirsdage kl. 18.30. 

 FU + bestyrelsesmødet d. 6/3 2017, flyttes til d. 8/3 2017. 
FU mødet d. 7/2 2017 kl. 07.30 ændres til kl. 18.00 
Se vedlagte bilag for mødedatoer i 2017. 

 
 
 
Nyborg d. 10/1 2017 
 
 
Keld Arentoft, sekretær. 


