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REFERAT BESTYRELSESMØDE 

 
Indkaldt: 14.4.2020 

 
 

Dato: Onsdag d. 21.4.2021 – kl. 18.00 
Sted: Mødet afholdes virtuelt  
Referent: Keld Arentoft 
Deltagere: Hans Henrichsen, Lisbet Lambert, Ken Brandenburg, Preben Henriksen, Peter Johansen,  

Lars Alkærsig, Jørgen Andersen, Hans Christian Nielsen, Ann Rasmussen, Lene Høybye,  
Erik Rosengaard, Rikke Hansen. 

Afbud: Helene Præstholm  

 
Dagsorden: 
1. Nyt fra formanden 

• Status strategi 
2. Nyt fra centerleder 

• Dagligdag 
3. Økonomi 

• Finansbalance pr. d. 31.03.2021 (Se bilag) 
4. Oplæg og gennemgang af udendørs fitnessprojekt ved Idrætscenter Nyborg, v/ Ann Rasmussen 
5. Eventuelt 

 
1) 
Gennemgang af de strategiske punkter og det videre arbejde hermed. 
Personalet i NI-F blev på personalemødet mandag d. 19. april, orienteret om den kommende strategi. 
Invitation til de politiske partier hvor vi kan præsentere vores kommende strategi og drøftelse af det kommende 
politiske arbejde med den nye idrætspolitik i Nyborg Kommune, vil blive udfærdiget og udsendt inden længe. 
Vælgermødet som NIS arrangere, ønsker vi at være en del af, hvorfor der tages kontakt til NIS vedr. dette. 
 
2) 
Se bilag 
 
3) 
Finansbalance pr. d. 31.03.2021 blev gennemgået 
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4)  
Ann Rasmussen gennemgik projektoplægget på udendørs fitnessprojekt ved Idrætscenter Nyborg. 
Projektoplægget er forsat i opstartsfasen, og der kendes endnu ikke det endelige tilskud fra Kompan og Just Human. 
Ligeledes arbejdes der også på, at finde en løsning mht. momsen i tilbuddet 
Frivilligcenteret hjælper med ansøgningsprocessen ved Nyborg Kommune og fonde. Nyborg Kommune skal give 
tilladelse til at afgive grunden og samtidige overtage driften, efter etableringen. 
Erik Rosengaard kommenterede, at der burde tages andre tilbud ind for sammenligning af tilbudspriser. Dette ville der 
nok blive spurgt ind til, hvis Nyborg Kommune skulle hjælpe med lidt økonomi. 
Når projektet ligger klar og vi kender endelig pris, efter ansøgning af fonde, vil der blive taget kontakt til de enkelte 
foreninger om at investere i andele af projektet. 
For bookning af området til foreningsbrug, er dette tænkt på samme vis som atletikstadion, som kan bookes i 
bookingsystemet. Se bilag 
 
5) 
Frivilligcenteret inviteres med til næste bestyrelsesmøde (juni 2021), som et punkt for præsentation af dem overfor 
bestyrelsen i Nyborg Idræts- & Fritidscenter. 
 
--------------- 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
Formand: Hans Henrichsen 
Næstformand: Lisbet Lambert 
Medlem af FU: Ken Brandenburg 
Preben Henriksen 
Peter Johansen 
Ann Rasmussen 
Lars Alkærsig 
Hans Christian Nielsen 
Jørgen Andersen 
Medarbejder repræsentant: Rikke Hansen 
Nyborg Kommune repræsentant: Erik Rosengaard 
 
Suppleanter: 
1. Lene Høybye 
2. Helene Præstholm   


