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REFERAT FU-MØDE 

 
Indkaldt: 8.4.2020 

 
   
Dato: Onsdag d. 8.4.2020 – kl. 15.45 
Sted: Telefonmøde 
Referent: Keld Arentoft  
Deltagere: Hans Henrichsen, Lisbet Lambert, Ken Brandenburg. 
Afbud:  

 
Dagsorden: 
 
1. Dagligdagen 
2. Genåbning – Hvad kan vi forvente. 
3. Økonomi – Herunder hjælpepakker 
4. Kommunal bevågenhed 
5. Generalforsamling 
5.1 Orientering til dirigent 
5.2 Beretning 
5.3 Regnskab 
6.  Eventuelt 

 
1) 
Alle anlæg blev lukket ned fredag d. 13. marts, og alle ansatte blev sendt hjem. 
Pt. er der håndværkere i Svømme- og Badeland og i Idrætscenter Nyborg, som udnytter nedlukningen til at få udført 
mangler og reparationer. 
Der er blevet bevilliget nyt lys i Nyborghallerne hal 2 samt Centerhallen i Idrætscenter Nyborg. Udskiftning 
påbegyndes efter påske, så dette burde være klar til genåbningen. 
 
2)  
Indtil nu er der lukket indtil mandag d. 11, maj, hvorfor vi må afvente nærmere info om evt. kommende 
begrænsninger. 
 
3) 
I går blev det besluttet at droppe 50% reglen, hvorfor det så, måske, vil være muligt for os at søge om 
lønkompensation. Vi afventer nu den endelige beskrivelse af denne ændring. 
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4) 
Keld er i god ugentlig dialog med Lars Andersen og Nyborg Kommune. Vores situation mht. økonomien og den 
manglende mulighed for at søge lønkompensation, er kendt i kommunen og vi er i løbende dialog om dette. 
(Se pkt. 3 omhandlende 50% reglen og heraf ændringer) 
 
5) 
FU er enige i at udsætte generalforsamlingen onsdag d. 22. april til et senere tidspunkt. 
Der udsendes i dag en mail til bestyrelsen hvor kommentar til dette ønskes. 
Udsættelse af generalforsamlingen er afklaret med revisor og Nyborg Kommune. 
 
5.1) 
Hans orienterer Benny Collenburg om udsættelse af generalforsamlingen. 
 
5.2) 
FU vendte forskellige emner der kunne medtages i formandens beretning. 
 
5.3) 
Årsregnskabet for 2019 vil være klar efter påske. Årets resultat ligger, som forventet, på +100.000,00 kr. 
 
6) 
Der vil her i nedlukningsperioden løbende blive afholdt FU møder, enten som telefonmøder eller via Microsoft Teams. 


