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REFERAT FU-MØDE 

 
Indkaldt: 4.10.2019 

 
   
Dato: Onsdag d. 9.10.2019 – kl. 07.30 
Sted: Idrætscenter Nyborg, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg. Mødelokale Christianslund 
Referent: Keld Arentoft  
Deltagere: Hans Henrichsen, Lisbet Lambert. 
Afbud: Ken Brandenburg. 

 
Dagsorden: 
1. Nyt fra formanden 

• Bestyrelsesmøde d. 21/11 og indlæg fra Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden. 
• Orientering om møde i halsamarbejdet på Østfyn. 

2. Nyt fra Centerleder 
• Dagligdag 
• Status Svømme- og Badeland 
• Status Tour de France 
• Oplæg på procedure ved indbrud. (Se bilag) 

3. Økonomi 
• Finansbalance pr. d. 30. september 2019. 
• Orientering om negativ rente i alle vores pengeinstitutter. 

4. Eventuelt 

 
1)  

• Esben Danielsen fra Lokale og Anlægsfonden har sagt ja til at deltage i vores kommende bestyrelsesmøde  
d. 21/11. Inden mødet forholder bestyrelsesmedlemmerne sig til rapporten og de 8 anbefalinger, og vi vil starte 
mødet med at hvert enkelt bestyrelsesmedlem vil komme med deres foretrukne anbefaling, hvorefter vi vil prioritere 
bestyrelsens arbejde med disse emner fremadrettet. 
Esben Danielsen vil generelt kommentere rapporten og de 8 anbefalinger, og dybden med en eller to anbefaling, 
 

• Mandag d. 7/10 var der møde i hal samarbejdet på Østfyn, hvor alle haller og anlæg var repræsenteret, dog  
ikke Herrested og Ullerslev, da de havde meldt afbud. Mødet blev afholdt i Ørbæk Midtpunkt, og samarbejdet er 
opstået for at forbedre samarbejdet og dialogen mellem anlæggene og Kommunen. Lars Andersen og Dorte  
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Elgaard fra Kommunen deltog også i mødet. Et af de fremtidige ting vi vil arbejde med i dette samarbejde er evt. 
fælles indkøb af varer, såsom drikkelse til Caféer og forbrugsting, hånd- og toiletpapir m.m. 
 
2) 

• Dagligdag – Se bilag. 
• Status Svømme- og Badeland – Se bilag. 
• Status Tour de France – Se bilag. 
• Oplæg på procedure ved indbrud – Se bilag. FU anbefaler brugen af dette oplæg. Bestyrelsesmedlemmer  

bedes kommentere til Keld, hvis der er kommentarer til fremsendte procedure. 
Procedure er blevet vendt med Nyborg Kommunes jurist, Christine Stæhr Andersen og med Nyborg Kommunes 
forsikringskontor, som ikke har nogen kommentarer til ”Procedure ved indbrud”. 
 
3) 

• Finansbalance pr. d. 30/9 2019 – Se bilag. 
• Orientering om negativ rente i alle vores pengeinstitutter. Vi er nu blevet pålagt at betale negativ rente på op  

til 0,75 % i alle de pengeinstitutter vi benytter, hvilket svarer til ca. kr. 10.000,00 pr. år. 
  

4) 
Intet. 


