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REFERAT BESTYRELSESMØDE 

 
Indkaldt: 16.11.2021 

 
 

Dato: Torsdag d. 25.11.2021 – kl. 18.00 
Sted: Nyborghallerne, Halvej 1, 5800 Nyborg. Mødelokale 3.  
Referent: Keld Arentoft 
Deltagere: Hans Henrichsen, Lisbet Lambert, Ken Brandenburg, Preben Henriksen, Peter Johansen,  

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

 
Dagsorden: 
 
1. Nyt fra formanden 

• Status på tilbagemeldinger fra brugerforeninger 
• El ladestandere 
• Evaluering af møder med politiske partier om input til ny idrætspolitik 

 
2. Nyt fra centerleder 

• Dagligdag 
• Status Svømme- og Badeland fase 2 + 3 

 
3. Økonomi 

• Finansbalance pr. d. 31/10 2021 
• Gennemgang tilskud fra Nyborg Kommune 2022 
• Gennemgang og godkendelse af budget 2022 

 
4. Eventuelt 

 
1) 

• Tilbagemeldinger fra brugerforeninger blev gennemgået, og alle foreninger som har sendt tilbagemeldinger 
ind, vil få svar på deres tilbagemelding. Keld og Hans sørger for tilbagemeldinger til foreninger. 

• Gennemgang af brev til Nyborg Kommune vedr. el ladestandere. Hans orienterede om det efterfølgende 
møde som er blevet afholdt med Erhvervs- og udviklingschef Babak Djarahi fra Nyborg Kommune. 
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• Der har været en god dialog med alle 8 partier, som takkede ja til at mødes med FU, for at få input til den 

kommende idrætspolitik. 
 
2) 

• Dagligdag – Se bilag. 
• Status Svømme- og Badeland fase 2 + 3 – Se bilag. 

 
3) 

• Finansbalance pr. d. 31/10 2021 blev gennemgået. 
• Gennemgang tilskud fra Nyborg Kommune 2022. Tilskudstal blev gennemgået Tilskudstal er nu 

sammenlagt, så der kun udbetales et beløb pr. anlæg.  
• Gennemgang budget 2022. Budget for 2022 blev gennemgået og godkendt. Budget 2022 fremsendes 

fredag d. 26. november 2021 til Nyborg Kommune. 
 
4) 

• Erik Rosengaard blev takket for hans tid og arbejde i bestyrelsen, som repræsentant for Nyborg Kommune. 
• Lene Høybye spurgte om kvaliteten af vores rene vand mht. pfos, og om dette bliver målt. Lene blev henvist 

til Teknik- og Miljøafdelingen ved Nyborg Kommune som har ansvaret for det rene vand i Nyborg Kommune. 
• Ann Rasmussen spurgte om der var noget nyt i forhold til buskørsel til Idrætscenter Nyborg. Erik Rosengaard 

oplyste, at der ikke var bevilliget penge til dette i Nyborg Kommunes nye budget. 
• Peter Johansen henviste til spørgsmålet på det idrætspolitiske møde omkring åbningstider i ferier, i Svømme- 

og Badeland. Keld svarede, at det faste personale i Svømme- og Badeland ligeledes ønsker at afvikle ferie i 
ferietider og at det er svært at rekruttere unge mennesker til de få tider vi har udover det faste personale i 
fast vagtplan. 

 


