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REFERAT FU-MØDE 

 
Indkaldt: 18.11.2020 

 
   
Dato: Torsdag d. 26.11.2020 – kl. 17.30 
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 
2. Økonomi 

• Finansbalance pr. d. 31/10 2020 
• Samlet budget 2020 og Forventet likviditetsbehov 1. kvartal 2021 
• Udkast Resultatsbudget 2021  

3. Eventuelt 

 
1) 
Gennemgang af renoveringsprojekter i Svømme- og Badeland, som vedtaget på byrådsmødet onsdag d. 25. 
november 2020. (Se bilag) 
 
2) 

• Gennemgang af Finansbalance pr. d. 31/10 2020. (Se bilag) Finansbalance ligger til grund for udregninger 
på næste punkter, samlet budget 2020 og forventet likviditetsbehov for 1. kvartal 2021. 

• Gennemgang af Samlet budget 2020 og Forventet likviditetsbehov 1. kvartal 2021. (Se bilag). Nyborg 
Kommune har besluttet, at ansøgte Covid-19 tilskud først udbetales i 2021, når årsregnskaberne for de 
enkelte institutioner ligger klar og det faktiske beløb derved kendes. Vi har derfor ansøgt Nyborg Kommune 
om likviditets hjælp både i 4. kvartal 2020 og i 1. kvartal 2021. (Se bilag)  

• Gennemgang af Resultatsbudget 2021. Bestyrelsesmedlemmerne har haft mulighed for at kommentere 
udkastet til resultatbudget for 2021. 
Der var her kommet en kommentar fra Preben Henriksen, Nyborg Kajakklub. 
”Der er ikke afsat et ekstra tilskud til Svømme- og Badeland. Er det en del af dialogen med Nyborg 
Kommune.” 
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Svar: 
Til den kommende renovering af faciliteterne i Svømme- og Badeland er der i beslutningen noteret, at 
”Svømme- og Badeland kompenseres for eventuelle mistede billetindtægter i byggeperioden med nedlukning 
for besøgende gæster” 
Finansbalancen pr. d. 31/10 2020 viser naturligvis en stor nedgang i entreindtægter for Svømme- og 
Badeland, hvilket vi er i dialog om med Nyborg Kommune jf. tidligere gennemgået likviditetsbehov. 
 
Der er endnu ikke kommet svar fra Nyborg Kommune vedr. Covid-19 hjælp for 1. kvartal 2021, hvorfor vi 
ikke kan notere et beløb i Resultatbudget 2021 omhandlende dette. 
 
Resultatbudget for 2021 blev vedtaget, og fremsendes til Nyborg Kommune inden d. 1. december 2020. 
(Se bilag) 
 
3) 
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i Idrætscenter Nyborg tirsdag d. 4. februar 2020 blev det besluttet, at 
åbne Svømme- og Badeland tidligt 2 dage ugentligt, som en prøveperiode fra august 2020 til udgangen af 
december 2020. 
Denne prøveperiode er ved at nå sin slutning, hvorfor der er fremsendt skrivelse til Kultur- og Fritidsudvalget 
for evaluering af prøveperioden. (Se bilag) 
  
  


