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REFERAT FU-MØDE 
 

Indkaldt: 15.1.2021 
 

 
   
Dato: Tirsdag d. 26.1.2021 – kl. 07.30 
Sted: Afholdes virtuelt på Teams 

Referent: Keld Arentoft  
Deltagere: Hans Henrichsen, Lisbet Lambert, Ken Brandenburg. 
Afbud:  
 

 
Dagsorden: 
1. Nyt fra formanden 
2. Nyt fra Centerleder 

• Dagligdag 
• Status Svømme- og Badeland 

3. Økonomi 
• Finansbalance pr. d.31/12 2020 
• Status årsregnskab 2020 

4. Eventuelt 
 

 
 
1) 
Coronarestriktionerne er nu blevet forlænget den ene gang den anden. Der gik ca. 14 dage efter indvielse af vores 
ombygning til det nye ord Corona blev en del af vores hverdag. I store træk har intet været normalt i snart et år. Det 
er mærkeligt at have så mange idrætsfaciliteter og så må der ikke dyrkes motion i dem. 
Men vores allesammens sundhed står øverst, så vi udviser den bedste tålmodighed og passer godt på os selv og 
faciliteterne, både nu og når der åbnes op igen. 
Økonomien er der rimelig styr på – se nedenfor. 
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I forbindelse med Centerlederens runde fødselsdag i december, blev FU opmærksomme på, at der ikke findes et 
gaveregulativ i NI-F. Der er nu lavet oplæg som er blevet drøftet, og som ser således ud: 
 
Anledning Personalegavekassen Nyborg Idræts- & Fritidscenter 

Runde fødselsdage Kr. 500,00 Fra og med 40 år, Kr. 2.000,00 

Børns konfirmationer Kr. 200,00 - 

Bryllup Kr. 500,00 Kr. 500,00 

Sølvbryllup Kr. 500,00 Kr. 500,00 

Jubilæum 25 års Kr. 500,00 Jubilæum 15 år. Kr. 1.500,00 
Jubilæum 20 år. Kr. 2.000,00 
Jubilæum 25 år. Kr. 2.500,00  

Længerevarende sygdom, mm. Kr. 300,00 Blomsterbuket værdi Kr. 300,00 

Pension  Weekendophold værdi kr. 2.500,00 + 
frokost for personale og nærmeste 
familie. 

 
Personalegavekassen er frivilligt om fast personale vil tilmelde sig denne. Tilmeldt personale trækkes kr. 25,00 pr. 
måned. Personalegavekassen kan ses i finansbalancen konto 11100. Tillidsmanden / talspersonen for personalet 
står for udlodning og indkøb af gaver fra personalegavekassen. 
Gaveregulativet for Nyborg Idræts- & Fritidscenter betegnes som vedtaget, hvis ikke bestyrelsen har kommentarer 
hertil, inden torsdag d. 4. februar 2021. 
Centerlederen eller den økonomiansvarlige står for udlodning og indkøb af gaver fra Nyborg Idræts- & Fritidscenter. 
Ovenstående gaveregulativ indføres i personalehåndbogen for Nyborg Idræts- & Fritidscenter. 
Det er kun fastansat personale som vil blive tilgodeset med gaver fra gaveregulativet. 
 
2) 

• Dagligdag – Se bilag 
• Status Svømme- og Badeland – Se bilag 

 
3) 

• Finansbalance pr. d.31/12 2020 – Se bilag 
• Status årsregnskab 2020 – Årsregnskabet er afleveret til vores revisor, og er klar til gennemgang / 

underskrift i forbindelse med afvikling af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. marts 2021. 
 
4) 
Planlagte FU og bestyrelsesmøder samt generalforsamling d. 21. april 2021, gennemføres som planlagt. 
Disse vil blive afviklet efter de gældende restriktioner og evt. virtuelt.  


