
HÅNDBOG

NÆSBJERG/ROUSTHØJE 
UNGDOMS- & 

IDRÆTSFORENING



FORORD

Næsbjerg-Rousthøje Ungdoms- og Idrætsforening (NRUI), vil gerne med denne håndbog
informere og oplyse dig om :

n Foreningens struktur og opbygning.
n Vedtægter for NRUI.
n NRUI�s nedskrevne politikker, værdier og holdninger.
n Bestyrelsens og udvalgenes opgaver. 
n Adressekartotek findes på NRUI.dk

Håndbogen skal gerne, i hverdagen, opleves og anvendes som et arbejdsredskab til glæde for 
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer og for ledere/trænere og instruktører i NRUI. 
Håndbogen skal afspejle aktiviteterne i foreningen og vil derfor løbende blive revideret.
Håndbogen vil derfor også give medlemmerne indsigt i NRUI som idrætsforening.

Næsbjerg, april 2017

Formand
Ingvard Ladefoged
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FORENINGS MÅLSÆTNING
Ifølge � 2 i vedtægterne er NRUI�s formål, at samle Næsbjerg/Rousthøje og
omegns ungdom og andre interesserede til idræt og andre kulturelle
aktiviteter. 
For at leve op til dette vil vi bestræbe os på:

n At der er plads til alle uanset niveau
n At udvikle NRUI, så aktivitetsudbuddet matcher efterspørgslen/behovet i 

lokalområdet
n At have et godt samarbejde med forældrene
n En stærk kommunikation mellem trænere/ledere og 

bestyrelsesmedlemmer
n At tage nye initiativer
n At det ikke altid er resultatet der tæller, men ligeså vigtigt er samværet og 

deltagelsen
n At informere lokalsamfundene om vores aktiviteter
n At tilbyde trænere/ledere relevante kurser
n Se i øvrigt siden om foreningens værdier
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NRUI`S BESTYRELSE
SE NRUI.dk
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NRUI�S SPORTSLIGE 
AFDELINGER
n Fodbold
n Gymnastik
n Badminton
n Folkedans
n Kroket 
n Petanque
n Løb

n Kontakt gerne bestyrelsen, med ideer til nye aktiviteter/sportsgrene. 
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NRUI�S STØTTE/KULTURELLE 
AFDELINGER

n Støtteafdelingen 
n Bankoafdelingen
n Klubhuset
n Arrangementsudvalget
n Idrætsanlægsudvalget
n NRUI-bladet
n Klub Frivillig
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NRUI`s Værdigrundlag
Klubkulturen i NRUI er kendetegnet ved at foreningens medlemmer og frivillige efterstræber og arbejder udfra 
følgende værdier: 

RESPEKT                         UDVIKLING   FÆLLESSKAB

RESPEKT betyder at:

•Vi er opmærksomme på hinanden. Vi �bakker op om� og passer på hinanden, og vi hjælper og vejleder hinanden også i 
vanskelige situationer.
•Vi har en anerkendende og tolerant tilgang til hinanden, hvor vi giver ros og �et klap på skulderen�
•Vi har en positiv fremtoning og udstråling, og vi bidrager til en positiv omgangstone så al kommunikation sker i et 
ordentligt sprog. 
•Forskellige holdninger/meninger kan diskuteres, men mødes altid med respekt. Det er i orden også at �sige fra�. 
•Den enkelte udøvers niveau tilgodeses, vi har ret til at være forskellige.
•Brug af slag, spark eller anden vold tolereres ikke, hverken på eller udenfor banen, før, under eller efter en kamp.
•Forældre er gode tilskuere, som kun kommer med positive og anerkendende tilråb under træning, ved opvisninger og til 
konkurrence/kamp.
•NRUI`s vedtægter, værdier og politikker efterleves.

n
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NRUI`s Værdigrundlag (fortsat)
n FÆLLESSKAB betyder at:

• Der er plads til alle medlemmer uanset køn, alder, niveau og kulturel baggrund samt til børn der �fylder� meget.
• Idræt skal være leg og sjov og skabe nysgerrighed og glæde gennem aktiviteterne og et �godt grin�. 
• Der skal skabes sociale oplevelser og sammenhold gennem arrangementer, stævner, kurser, klubmesterskaber og 

opvisninger.
• Der skal meldes afbud ved sygdom eller anden for fravær af såvel udøvere som trænere/ledere.
• Den enkelte udviser respekt for andres arbejde/indsats.
• Andre er afhængige af den enkeltes indsats og den enkeltes indsats er nødvendig for at tingene fungerer.
• Den enkelte udøver, leder/træner eller forælder bidrager til fællesskabet ved at tage del i de opgaver der er i 

forbindelse med holdet og klubben.
• Alle er forpligtiget til og ansvarlige for at behandle foreningens værdier og ejendele ordentligt og rydde op efter sig 

selv i omklædningsrum, hallen og på banen.
• Samarbejde gennem ris og ros finder sted på alle niveauer i foreningen for at skabe de bedste betingelser for 

foreningen.
• Samarbejdet skal munde ud i �vi følelse�.
• Ledere/trænere og forældre skal samarbejde om foreningens børn og unge.
• Klubben skal være et rart sted at komme.
• Alle skal medvirke til at medlemmer, ledere/trænere og forældre trives og føler sig som en del af fællesskabet gennem 

anerkendelse, omsorg og respekt.
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NRUI`s Værdigrundlag (fortsat)
n UDVIKLING betyder at: 

• Alle skal tilgodeses til såvel træning som kampe.
• Kun medlemmer af NRUI deltager i kampe, men alle har mulighed for prøvetræning.
• Der skal skabes kontakt til elite klubber for dem, der kan og vil mere.
• Eliten sendes videre for at tilgodese motionisten – vi er en bredde idrætsforening.
• Alle nye medlemmer/forældre bydes velkommen i den enkelte afdeling, så de også føler at det er deres forening.
• NRUI� s målgruppe for aktiviteterne er lokale medlemmer, men medlemmer fra andre klubber er velkomne på lige fod 

med medlemmer fra lokalområdet.
• NRUI er forpligtet til at pleje og sørge for, at de ydre rammer er i orden, fungerer og er renoverede.
• NRUI er forpligtet til at informere om hvad der foregår i klubben, samarbejde med HIS + Varde kommune, være synlig 

ved andre aktiviteter i lokalsamfundet samt at �vise ansigt� ved indlæg i de lokale medier.
• NRUI er ansvarlig for erhvervelse af frivillige.
• NRUI er forpligtet til at oprette nye afdelinger samt afvikle aktiviteter, der ikke fungere eller har medlemmer nok.
• NRUI er forpligtet til sammen med de enkelte afdelinger at være åben for nye ideer og tiltag.
• NRUI skal være åben for konstruktiv kritik.
• NRUI� s bestyrelse og de enkelte afdelinger har en gensidig forpligtigelse til at kommunikere med hinanden.
• NRUI og de enkelte afdelinger er forpligtet til at skabe inspiration for klubbens medlemmer, udøve lederpleje og sørge 

for, at der er midler til uddannelse og kurser.

10



Samværspolitikken i NRUI
Samværspolitikken er udarbejdet i forlængelse af loven om ansøgning om børneattester. I NRUI 
indhenter vi børneattester på alle relevante ifølge de gældende regler. Vi indhenter børneattester ved 
alle relevante nyansættelser af frivillige fra 15 år og opefter, der har med børn under 15 år at gøre. 
Samtidig indhenter vi, som en sikkerhed, børneattester på alle nuværende relevante frivillige over fra 15 
år og opefter år hvert 3. år. 
Desuden gælder følgende:
nVi taler ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinanden.
nEt nej skal respekteres, også i leg.
nMan går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
nMobiltelefoner skal være slukkede til træning og i omklædningsrum.
nInstruktører, trænere, ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
nForældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre, end 
instruktørerne/trænerne gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis et barn mistrives.
nHvis en træner/instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er 
vedkommende træner/instruktør meget velkommen til at kontakte den pågældende afdeling og 
sekretæren, som vil føre samtalen til protokols, så evt. fejlagtige misforståelser eller rygter ikke får lov til 
at spredes.
nAlle har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt på dem.

nI tilfælde af lovovertrædelser, eller mistanke derom, blandt børn og unge under 18 år, i forbindelse med 
arrangementer i NRUI`S regi, skal et bestyrelsesmedlem kontaktes. Bestyrelsesmedlemmet kontakter 
derefter forældrene. Den unge skal være under opsyn af en voksen, indtil forældrene møder op.
nNRUI`s formand informeres om hændelsesforløbet. 
nDet skal altid være et medlem fra NRUI�s  bestyrelse, ( formanden ) der eventuelt udtaler sig til pressen.
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Udviklingspulje
De enkelte afdelinger/udvalg i NRUI kan hvert år ansøge bestyrelsen om en tillægspulje på 
kr. 20.000,- til et særligt projekt.
Formålet med projektet skal være rettet mod udvikling indenfor et af følgende
områder:
n Nye tiltag/aktiviteter for eksisterende medlemmer.
n Hvervning af nye medlemmer.
n En ny aktivitet rettet mod en ny medlemsgruppe.

Bestyrelsen vælger hvert år et eller flere projekter blandt ansøgningerne. 
Hvis ikke ansøgningen opfylder et af ovennævnte kriterier, kan bestyrelsen
vælge ikke at uddele puljen.
Udviklingspuljen kan suppleres med fondsmidler. Støtteafdelingen vil være
behjælpelig med ansøgninger til fonde.
Udviklingspuljen kan til enhver tid nedlægges, hvis bestyrelsen beslutter det. 
Ansøgningsfrist d. 1. december.
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Årets møder
n Bestyrelsen holder minimum 6 møder årligt, inkl. et budgetmøde.
n Den enkelte afdeling holder 1 gang årligt møde med bestyrelsen.
n Samarbejdsudvalgsmøde kan holdes ved behov.
n Afdelingsudvalgene afholder møder efter behov.
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Vedtægter for NRUI



� 1 Foreningens navn.
n Foreningens navn er NÆSBJERG/ROUSTHØJE UNGDOMS- & 

IDRÆTSFORENING (NRUI). 
n Foreningens hjemsted er Hovedgaden 55, Næsbjerg. 
n Foreningen skal være medlem af DANSKE GYMNASTIK & 

IDRÆTSFORENINGER (DGI). 
n De enkelte udvalg søger medlemskab under de respektive

idrætsforbund.
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� 2 Foreningens formål.
n Foreningens formål er at samle Næsbjerg/Rousthøje og omegns ungdom 

og andre interesserede til idræt og kulturelle aktiviteter. Endvidere at 
skabe glæde ved samværet på tværs af evner, ambitioner og køn.
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� 3 Afdelinger.
n 3.1

Foreningen er organisatorisk delt op i afdelinger og udvalg.
Bestyrelsen kan oprette/nedlægge afdelinger og udvalg, når den finder 
anledning til det.

n 3.2
Antallet af afdelings/udvalgsmedlemmer i den enkelte afdeling/udvalg, 
besluttes af afdelingsudvalget . 
Afdelingsudvalget udpeger en tovholder.
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� 4 Medlemsforhold.
n 4.1

Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål. Medlemmerne 
har pligt til at efterleve foreningens vedtægter. Medlemmerne skal rette sig efter de 
love, foreningen som organisation er underkastet.
4.2
Medlemmer der krænker foreningens vedtægter eller dens omdømme, har 
bestyrelsen ret til at udelukke fra foreningen. De udelukkede medlemmer kan få deres 
sag optaget på førstkommende generalforsamling.

n 4.3
Restance ud over 5 uger kan føre til udelukkelse af et medlem. Læs mere under 
punktet ’økonomi’. 

n 4.4
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk 
mellemværende med foreningen.
4.5
Alle æresmedlemmer, trænere/ledere, tovholdere, udvalgs/afdelingsmedlemmer og 
bestyrelsesmedlemmer incl. suppleanter er selvskrevne medlemmer af foreningen.
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� 5 Generalforsamling.
5.1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og holdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Indvarslingen sker ved annoncering og opslag senest 14 dage før generalforsamlingen. Skriftlige forslag, som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 8 dage i forvejen.
5.2
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, som har været medlem i mindst 3 måneder.
For medlemmer, der er under 16 år, og som har været medlem i over 3 måneder, har forældre/værge stemmeret.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, og hver person har kun én stemme.
5.3
Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende:

n Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
n Bestyrelsens/formandens beretning samt planer for det kommende regnskabsår.
n Beretning fra afdelingerne.
n Aflæggelse af det reviderede regnskab.
n Fremlæggelse af budgetoplæg for det kommende regnskabsår.
n Indkomne forslag.
n Valg af bestyrelse.

n Formand (lige år)
n Kasserer (ulige år)
n 2 repræsentanter (lige år)
n 3 repræsentanter (ulige år)
n 2 suppleant for et år.

n Valg af en revisor hvert år. Revisorerne er valgt for 2 år ad gangen. 1 revisorsuppleant, der vælges for 1 år af gangen.
n Eventuelt.
n 5.4
n Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal. Personvalg sker ved almindeligt

stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte afgiver deres stemme for forslaget.
n 5.5
n Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede

medlemmer fremsender skriftlig begæring herom, med angivelse af de emner, man ønsker behandlet.
n Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.
n 5.6
n På forlangende af minimum én skal alle afstemninger/valg foregå skriftligt.

19



� 6 Bestyrelsen
n 6.1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand (valgt direkte på generalforsamlingen), næstformand, 
kasserer (valgt  direkte på  generalforsamlingen), og en sekretær.

n 6.2
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for en 
2-årig periode, således at de vælges på skift hvert andet år. Formanden vælges i lige årstal og kassereren i ulige årstal. 
Valgbar er enhver, der er fyldt 18 år, og har accepteret at stille op til bestyrelsen.

n 6.3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når min. 4 bestyrelses-medlemmer er fremmødt. 
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

n 6.4
Det er bestyrelsens ansvar at administrere tilførte donationer med værdi over kr. 10.000,- så det sker i overensstemmelse
med bidragyderens ønsker.
6.5
Sekretæren fører referat over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

n 6.6
På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter hver for et år. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder og bestyrelsens 
arbejde på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Ved et 
bestyrelsesmedlems afgang i årets løb, indtræder 1. suppleanten indtil næstkommende ordinære generalforsamling.   

6.7
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen, eller ved én af disse to   
i  forening med 3  bestyrelsesmedlemmer.
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� 7 Samarbejdsudvalg.
n 7.1

Udvalget består af bestyrelsen samt minimum én repræsentant fra hver 
afdeling.

n 7.2
Bestyrelsen indkalder til møder efter behov, men minimum en gang årligt. 
Bestyrelsen kan vælge at et samarbejdsmøde sker enkeltvis med de 
enkelte afdelinger/udvalg. Omdrejningspunktet er udviklingen af 
foreningen.
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� 8 Regnskab.
n 8.1

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
n 8.2

Kassereren/økonomiudvalget fører foreningens regnskab.
n 8.3

De enkelte afdelinger udarbejder hvert år budget for det kommende år 
inden udgangen af november måned. Budgettet skal godkendes af 
bestyrelsen, på budgetmøde/bestyrelsesmøde senest ultimo februar 
måned.
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� 9 Revision.
n 9.1

Revisorerne gennemgår stikprøvevis foreningens regnskabsmateriale og 
kontrollerer aktivernes tilstedeværelse samt afstemmer balancen.

n 9.2
Der vælges 2 revisorer for en 2-årig periode. De er skiftevis på valg, og det 
skal være regnskabskyndige personer
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� 10 Foreningens opløsning.
n 10.1

Foreningen kan opløses, når det er vedtaget på to lovligt indvarslede 
generalforsamlinger, som afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og  
når mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

n 10.2
På generalforsamlingen kan der træffes beslutning om, hvorledes eventuel 
formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal anvendes. Formuen skal 
dog anvendes til almennyttige formål indenfor Næsbjerg og Rousthøje 
kirkesogn.
Ved afstemning om formuens anvendelse kræves simpelt flertal.

24



Ændringer af vedtægter.
n Ændret på  Generalforsamlingen den 27. februar 1994

Formand: Kirsten Christensen
Dirigent: Niels Kristian Nørregaard.

n Ændret på generalforsamlingen den 3. marts 1996.
Formand: Kirsten Christensen
Dirigent: Viggo Bloch.

n Ændret på generalforsamling den 2. marts 1997.
Formand: Kirsten Christensen
Dirigent: Viggo Bloch.

n Ændret på generalforsamling den 7. marts 1999.
Formand: Kirsten Christensen
Dirigent: Niels Chr. Nørregaard,

n Ændret på generalforsamling den 18. marts 2003.
Formand: Viggo Andersen
Dirigent: Niels Chr. Nørregaard.

n Ændret på ekstra ordinær generalforsamling den 21. juni 
2006.
Formand: Allan Poulsen
Dirigent: Anders Kristensen 

n Ændret på generalforsamlingen den 25. marts 2010
Formand: Lillian Jakobsen
Dirigent: Allan Poulsen

n Ændret på generalforsamlingen den 24. marts 2011
Formand: Lillian Jakobsen
Dirigent: Peder Pallesen

n Ændret på generalforsamlingen den 19. marts 2013
Formand: Lillian Jakobsen
Dirigent: Peder Pallesen

n Ændret på generalforsamlingen den 18. marts 2014
Formand: Lillian Jakobsen
Dirigent: Finn Ladegaard

n Ændret på Generalforsamling den 26. Marts 2015
Formand: Hans Peter Pedersen
Dirigent: Finn Ladegaard
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Ændret på Generalforsamlingen den 13. marts 2017
Formand: Ingvard Ladefged
Dirigent: Finn Ladegaard
Ændret på Generalforsamlingen den 13. marts 2018
Formand: Ingvard Ladefoged
Dirigent:Niels kristian Nørregaard



FORRETNINGSORDEN
n Der holdes bestyrelsesmøder minimum 6 gange årligt, hvoraf et er budgetmøde, samt hvis mindst 

halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det. Formanden/næstformanden indkalder. Dagsorden 
skal sendes til bestyrelsen mindst 5 dage før mødet. Bestyrelsens medlemmer kan indtil 10 dage før 
mødet stille forslag til dagsordenen.

n Formanden leder bestyrelsesmøder. I dennes fravær leder næstformanden bestyrelsesmøder.
n Formanden og/eller næstformanden udarbejder bestyrelsens beretning til generalforsamlingen og 

forelægger beretningen til bestyrelsens godkendelse senest 14 dage før generalforsamlingen.
n Bestyrelsen er altid beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved evt. 

afstemning kræves simpelt stemmeflerhed af de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.

n Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at møde, skal denne meddele formanden dette.
n Bestyrelsen kan invitere gæster til et bestyrelsesmøde.
n Bestyrelsen skal sørge for information til foreningens ledere og medlemmer.
n Orientering til offentlighed og presse varetages af formanden/næstformanden på generelle områder, og af 

den enkelte afdeling/udvalg i forhold vedrørende afdelingen/udvalget.
n Det er en beslutningsdygtig bestyrelse, der tegner foreningen, og intet enkelt bestyrelsesmedlem kan 

forpligte foreningen.
n Sekretæren  skriver referat over bestyrelsesmøderne og sender kopi til bestyrelsen til godkendelse. 

Herefter  sendes referatet til  de enkelte afdelinger/udvalg via tovholderne. 
n Sekretæren er ligeledes ansvarlig for, at foreningens arkivering af mødereferater med evt. tilhørende bilag 

sker på en forsvarlig måde. Arkivering af materialer der ikke direkte hører under et udvalg, er formanden 
ansvarlig for.

n Tilstedeværende og fraværende bestyrelsesmedlemmer/deltagere skal fremgå af mødereferatet.
n Mødereferatet skal underskrives på efterfølgende møde.
n Bestyrelsesmedlemmer er forpligtiget til gensidig at orientere hinanden om forhold af fælles interesse.
n Bestyrelses- og afdelings/udvalgsmedlemmer har tavshedspligt om forhold, som kan skade personer 

eller foreningen. 26



FORRETNINGSORDEN
n Foreningens kasserer/økonomiudvalg fører foreningens regnskab på en forsvarlig og omhyggelig måde 

efter vedtægterne og lovgivningens krav til regnskabsførelse.
n Kassereren/økonomiudvalget kan i samråd med afdelingerne/udvalgene inden årets udgang udarbejde et 

budget for det kommende år til bestyrelsens godkendelse. Dog senest ultimo januar.
Når budgettet er godkendt, kan den enkelte afdeling/udvalg frit disponere inden for budgettets rammer.
Ønsker om en overskridelse af udgiftsbudgettet skal godkendes af bestyrelsen.

n Hvis et udvalg har problemer med at overholde sit budget, skal bestyrelsen orienteres om dette.
n Kassereren udarbejder et udkast til foreningens årsregnskab og skal forelægge dette til bestyrelsens 

godkendelse senest 14 dage før generalforsamlingen.
n Bestyrelsen ledes af et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og et 

bestyrelsesmedlem.
n Forretningsudvalget er bemyndiget til højst at disponere over 35.000 t/kr. - hvor en beslutning ikke kan 

vente til næstkommende bestyrelsesmøde.
n Arrangementsudvalget er bemyndiget til højst at disponere over 20.000- kr.
n Udgifter over 20.000 kr. pr. arrangement samt et samlet budget for sports ugen skal forelægges 

bestyrelsen.
n Nærværende forretningsorden kan løbende ændres og tilpasses bestyrelsens behov og ønsker.
n Forretningsordenen skal altid gennemgås på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
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Bestyrelsesmøder
Ved hvert bestyrelsesmøde deltager bestyrelsens medlemmer og suppleanter
Fast dagsorden for bestyrelsesmøder. Der skal minimum afholdes 6 årlige ordinære møder incl 

budgetmøde.
Mødets tema:

n Underskrivelse og gennemgang af referat med beslutninger fra seneste møde. Dette udsendes snarest 
muligt til afdelingerne, efter accept på mail fra bestyrelsen. Referater underskrives på næstkommende  
bestyrelsesmøde.

n Opfølgning fra sidste møde. Der samles op på de beslutninger der blev tage på det foregående møde
n Nyt fra kassereren. Fremlæggelse af regnskab, hvis dette er muligt, ellers fremlægges der evt. 

informationer fra kassereren/ økonomiudvalget/revisor.
n Meddelelser fra formanden. 

n Organisationen 
n Kort gennemgang af andre væsentlige emner og planer fremover.
n Offentlige myndigheder m.v. 

n Nyt fra tovholderne
n Gennemgang af samtlige afdelinger herunder HIS, THH og Fokus Næsbjerg

n Indkomne forslag fra afdelingerne til behandling.
n Investeringsoversigt

n Opfølgning af bevilligede investeringer.
n Forslag til nye investeringer.
n Andre projekter.

n Opgaver inden næste bestyrelsesmøde
n Eventuelt
n Næste møde
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ØKONOMI
n Hvert udvalg /afdeling udarbejder sidst i november et budgetforslag, som afleveres/sendes på mail til kassereren senest 1. 

december. Sidst i januar/først i februar kan der, ved behov, indkaldes til budgetmøde, hvor udvalgsformændene kan forklare og
kommentere deres forslag. I fællesskab laves budgettet så for det følgende år. Udvalgene/afdelingerne er pligtige til at  lave 
realistiske budgetter samt overholde disse. Hvis man i årets løb kan forudse budgetoverskridelser, skal dette forelægges på 
det førstkommende bestyrelsesmøde. På mødet findes en løsning, som kan godkendes af bestyrelsen. 

n Senest 3 uger efter opstart af de enkelte afdelingers aktiviteter skal medlemslisterne på de enkelte hold være fuldendte. Med
det menes at alle der på det tidspunkt følger aktiviteten, skal have tilmeldt sig aktiviteten via NRUI.dk , så de på den måde
oprettes i medlemssystemet Conventus. Er der problemer med oprettelse tages kontakt til kassereren, som vil hjælpe den 
enkelte videre med oprettelse i Conventus.

n Hver afdeling sørger for at finde en ansvarlig træner/holdleder for hvert hold , dennes opgave er at tjekke at medlemslisten er 
fuldkommen. Har alle medlemmer ikke fået meldt sig til aktiviteten 3 uger efter opstart tages kontakt til de der mangler, så det
kan blive bragt i orden. Det er ligeledes den ansvarlige træner/holdleders opgave at melde tilbage til den enkelte, hvis der er fejl 
i deres oprettelse af medlem fx en forælder der har oprettet sig selv som medlem og ikke deres barn. De opfordres til at tage
kontakt til kassereren for at få dette rettet.

Hvis tilmelding til holdet herefter ikke sker inden yderligere 14 dage vil der fra Nrui`s kasserer  blive afsendt brev med 
meddelelse om udelukkelse fra alle aktiviteter i NRUI, indtil betaling finder sted. Bestyrelsen orienteres herefter.

§ Kontingent for Æresmedlemmer er 0,00 kr. pr aktivitet ,de deltager i. De har livslangt medlemskab.
Ledere og trænere, som er honoreret betaler fuldt kontingent for alle aktiviteter, de deltager i. Ved sæsonafslutning udbetales
godtgørelse af de enkelte udvalg.
Udvalgsmedlemmer, tovholdere, suppleanter og bestyrelsesmedlemmer beta

ler fuld kontingent for alle aktiviteter ,de deltager i.
n Vi modtager blok / medlemstilskud efter gældende takster fra Varde kommune pr. medlem.

Man kan ikke få tilskud til samme aktivitet  indendørs og udendørs. Det er på et bestyrelsesmøde besluttet, at vi fordeler 
tilskuddet ud på alle medlemmer .

n Tovholdere fra hver afdeling kan få adgang til Conventus Finans, og på den måde følge budgettal sammenholdt med forbruget. 
Kan man ikke få adgang tages kontakt til kassereren, som vil få tovholderen oprettet med de rigtige rettigheder.

n Støtteafdelingen skal være søgende i alle tiltag, som kan bibringe klubben midler. Hvis et udvalg/afdeling formoder, 
at de kan få tilskud til et eller andet projekt, skal de henvende sig til støtteafdelingen, der så sørger for det fornødne.
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Donationer

30

Bidrag som er tilført NRUI siden 2000:

vTheodor Petersen. Modtaget kr. 1.000.000 d. 28-11-2013                                                                                          
Udskrift fra testamente: 
�Beløbet skal administreres af den til enhver tid siddende bestyrelse i 
foreningen. Det er mit ønske, at pengene i de første 5 år primært anvendes til 
uddannelse- og kursusaktivitet for trænere, frivillige og medlemmer af NRUI.                                                    
Efter 5 år kan bestyrelsen disponere over det resterende beløb�.
Testamentet er underskrevet af Theodor Pedersen. 



Kørselspolitik
n NRUI dækker udgifter til transport i forbindelse med 

kurser/internatkurser og andre relevante møder.
n Kursisten skal vælge den billigste transportform.
n Ved samkørsel med flere kursister i samme bil udbetales kun til bilens 

fører.
n Kørselsudgiften dækkes for kilometer kørt ud over en bundgrænse på 

300 km om året. Det er statens takster der benyttes ved udregningen.
n Der skal føres kørselsregnskab for alle relevante møder. Ved 

udbetaling af kilometerpenge skal kørselsregnskabet afleveres til 
NRUI�s kasserer. 

n Frivillige i NRUI, kan i den enkelte afdeling søge om 
kørselsgodtgørelse. Det er afdelingens vurdering, hvorvidt der skal 
ydes godtgørelse ud over et eventuelt lederhonorar. 
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Gavepolitik
NRUI giver gaver ved mærkedage, som fx:
Runde fødselsdage (fra 30 år), bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup, guldbryllup og begravelse.

Afdelingerne:
Den enkelte afdeling har ansvar for, at vise opmærksomhed i
forbindelse med særlige mærkedage for udvalgsmedlemmer (evt. ledere/trænere), på vegne af 

NRUI. (Runde fødselsdage, halvrunde fødselsdage fra 75 år, bryllup, sølvbryllup, 
guldbryllup, dødsfald og begravelse, jubilæum i foreningen) Desuden sørger de enkelte 
afdelinger for at sende telegrammer til de af deres medlemmer, der skal konfirmeres.

Max beløb: 300,-

Støtteafdelingen:
Støtteafdelingen har ansvar for, på vegne af NRUI, at vise opmærksomhed i forbindelse
med jubilæum eller andre begivenheder for de sponsorer, som NRUI samarbejder med.
Max beløb: 300,-

Bestyrelsen: har ansvar for, at vise opmærksomhed i forbindelse med jubilæum eller andre 
begivenheder for de foreninger/institutioner, som NRUI arbejder sammen med.

Max beløb: 300,-
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Forventninger til 
ledere/instruktører/trænere i NRUI

n du møder velforberedt og til tiden
n du gør dig umage for at skabe et godt socialt miljø
n du har kontakt til forældrene og tager imod forslag fra forældre.
n du har god kontakt til udvalget 
n du deltager i møder, som udvalget holder
n du deltager i relevante kurser
n Via DGI�s foreningsservice kan du altid orientere dig om relevante kurser. 

Tilmelding til kurser skal altid godkendes af den aktuelle afdelings udvalg.
n Kurser der koster mere end 5000 kr. skal altid godkendes af aktuelle udvalg og 

bestyrelsen.
n du er ansvarsbevidst i brugen af foreningens rekvisitter og rydder op efter endt brug
n du er en positiv foreningsmand, der fremfører evt. kritik internt.
n du er en god repræsentant for NRUI - både internt og eksternt (overfor dommere, 

modstandere, samarbejdspartnere o.s.v.)
n du tager vare på den nøgle, du får udleveret til foreningens lokaler
n du kontrollere medlemslister i Conventus
n du har pligt til at kende og efterleve foreningens værdigrundlag
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Arrangementsudvalg

n Arrangementsudvalgets målsætning er at stå for de ikke sportslige aktiviteter i 
NRUI.

n Arrangementsudvalgets arbejdsopgaver kan opstå løbende efter behov, men af 
faste opgaver kan nævnes:

Stå for planlægning og afvikling af de ikke sportslige aktiviteter ved NRUI 
Sports- og Byfest. Se næste side.

At udarbejde budget til kassereren ultimo januar.

Opdatere NRUI.dk
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Arbejdsopgaver i forbindelse med sports- og byfesten

Opgaver: Ansvarligt udvalg: 

Budgetforslag ultimo januar Arrangement 
Bestille telt i Fåborg Arrangement 
Afhente telt i Fåborg Arrangement 
Afhente telt i Starup Arrangement 
Bestille affaldscontainer Arrangement 
Bestille + afhente toiletvogn Arrangement 
Afhente hoppeborge i Starup Arrangement 
Afhente stole i Helle Hallen til 
fællesspisning. Arrangement 
Afhente brødrister + 
slushicemaskine i Fåborg Arrangement 
Afhente kølevogn Arrangement 
Oprydning kølevogn Arrangement 
Afhente varmeblæser Arrangement 
Diverse strøm Arrangement 
Program for Sports- og byfest Arrangement 
Tilslutning af vand + 
vandvarmer Arrangement 
Indkøb af mad Arrangement 
Kontaktperson 
v/ "udsolgte madvarer" Arrangement 
Bradepandekager Arrangement 
Indkøb  af slik + chips Arrangement 
Flytte opbevaringscontainere Arrangement 
Indkøb af drikkevarer 
(øl,vand,spiritus) Arrangement 
Kontakt med Støtteudvalg mhp. 
Banko og Tombola Arrangement 
Bestilling af mad udefra Arrangement 
Kontaktperson v/ "udsolgte 
drikkevarer" Arrangement 
Opsætte hoppeborge Arrangement 
Lukning af festplads Arrangement 
Pengekasser, vekselpenge, 
stempel+lys Kasserer 

Arbejdsopgaver i forbindelse med sports- og byfesten

Opgaver: Ansvarligt udvalg: 

Flagning Arrangement 
Tilslutte toiletvogn Arrangement 
Prisskilte + skilte til baren Arrangement 
PR, billeder, 
pressemeddelelser Arrangement 
Indkøb af service Arrangement 
Oprydning i containere Arrangement 
Grille ved teltopsætning + 
nedtagning Arrangement 
Blomster til pyntning og gaver Arrangement 
Tilsyn af køkken Arrangement
Vagtplan Arrangement/Klub frivillig 
Diverse ansøgninger Formand 
Musik Arrangement 
Toastmaster Arrangement
Opsætning +
nedtagning af teltet Arrangement 
Tænde grill Arrangement 
Køre telt væk for vinteren HIS/Arrangement 
Køre hoppeborge væk 
for vinteren HIS/Arrangement 
Køre kølevogn væk for vinteren HIS/Arrangement 
Orientere Nordenskov om 
afhentning af bar, borde og stole Arrangement 



Støtteafdeling
Arbejdsopgaver

n At have kontakten til alle NRUI´s sponsorer, annoncører, fonde og øvrige, der er interesseret i at støtte NRUI.
n At gøre det attraktivt at sponsorere NRUI.
n At medvirke til at NRUI's medlemmer får nogle gode rammer at virke i.
n Deltage i NRUI's samarbejdsmøder.
n Kontakt til sponsorer.
n Kontakt til fonde.
n Afvikle/afholde aktiviteter/arrangementer der kan tilføre foreningen økonomiske midler.

Tidsplan
n Januar Forberede fornyelse af foreningens sponsoraftaler m.v.                                                                   
n Februar Kontakt til sponsorer vedr. fornyelse/nytegning af sponsoraftaler, annoncer, bandereklamer m.v

Udsende regninger vedr. bandereklamer.
Udsende regninger til sponsorer
Udsende regninger vedr. annoncer.
Aflevere nye annoncer m.v. til NRUI bladet.

n Marts
Aflevere nye annoncer m.v. til NRUI bladet.

n April Sørge for bandereklameophængning m.v. i forbindelse med opstart at turneringen.
n Maj Indhente/samle tombola gevinster til byfesten.

Indsamle gaver til arrangementer til byfesten. 
n September            Medvirke ved afvikling af sport suge.

Oktober-
december              Finde sponsorer til NRUI’s Julestævne

n Løbende gennem hele året er der kontakt til sponsorer m.fl. for opfølgning på sponsorater, tegning af nye aftaler m.v.

Opdatere NRUI.dk



Bankospil
Arbejdsopgaver:

n At aftale en fordeling af disse sammen med F.V.I., herunder føring af regnskab,  
n At annoncering samt indkøb af gevinster m.m. at aftale en bemandingsplan 

sammen med F.V.I. omkring de ca. 40 årlige bankospil,  således er 
bemandingen i stand til at klare opgaverne før, under og efter spillene, herunder 
oprydning. 

n Bankospillene afholdes om aftenen på søndage. 
n At deltage i de kvartårlige fordelingsmøder i Helle Hallen sammen med de øvrige 

foreningers bankoudvalg.
n Løbende at give bestyrelsen en orientering omkring udvalgets aktuelle 

økonomiske status.
n At drage omsorg for, at udvalget udelukkende består af motiverede og 

engagerede medlemmer.
n Opdatere NRUI.dk
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Klubhuset
Målsætning:
n At NRUI´s klubhus/cafeteria primært fungerer som ”værested” for NRUI´s 

medlemmer, den lokale befolkning og gæstende sportsfolk
n At der holdes åbent, når der er NRUI aktiviteter, såvel ude som inde
n At yde en service overfor de øvrige udvalg i NRUI ved at sørge for det 

praktiske i forbindelse med møder o.l.

Arbejdsopgaver:
n Indkøb af et rimeligt varesortiment til kiosk og diverse møder og 

arrangementer, efter aftale med afdelingerne
n Rekruttering og oplæring personale
n At udarbejde et budget til kassereren ultimo januar
n Opdater NRUI.dk
n Egenkontrol og rengøring af lokalerne
n Hejse flaget ved aktiviteter på idrætsanlægget, når Klubhuset holder åbent.
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Klub Frivvillig
Formål:

n At øge det frivillige engagement i NRUI.
n At samle borgere fra lokalsamfundet til velafgrænsede opgaver af forskellig karakter.
n At udvikler fællesskabet blandt borgerne i Næsbjerg/Rousthøje.

Arbejdsopgaver:
n At udvikle og vedligeholde en database med frivillige, som har meldt sig til konkrete 

opgaver. 
n Nøje beskrive konkrete opgaver og tidsforbrug.
n Markedsføring/reklame for KLUB FRIVILLIG.
n Sørge for positiv holdånd
n Opdatere NRUI.dk
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Folkedans
Målsætning:
n At fremme folkedansen
n At få så mange med til danseaftenerne som muligt

Arbejdsopgaver:
n At sørge for en leder til kommende sæson
n Bestille forsamlingshus (hvis andet ikke er aftalt, er det i Rousthøje 

forsamlingshus)
n Sørge for musikere
n Sørge for, at der bliver arrangeret fester, såsom juleafslutning og forårsfest
n Udarbejde et budget til kassereren ultimo januar
n Opdatere NRUI.dk
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Gymnastik
Målsætning:
n At tilbyde motion for alle aldre
n At gymnastikken på de forskellige hold planlægges på et niveau, hvor glæden ved at deltage tilgodeses, 

ligesom det sociale samvær prioriteres højt
n At der hvert år i foråret arrangeres gymnastikopvisning, hvor de forskellige hold har mulighed for at 

fremvise vinterens arbejde
n At tilbyde interesserede mulighed for at uddanne sig som gymnastikleder og/eller deltage i 

gymnastikkurser på foreningens regning
n At finde/ansætte ledere, som ved positiv velvilje og engagement vil efterleve afdelings formål
n At være opmærksomme på nye tiltag og nytænkning indenfor gymnastikkens verden
n At udvalgets arbejde foregår i en positiv og åben ånd
n At holde et socialt arrangement hvert år for de frivillige i afdelingen

Arbejdsopgaver:
n At planlægge gymnastiksæsonen så udvalgets formål tilgodeses
n At være åben og positiv overfor ledernes og gymnasternes eventuelle ønsker og behov. Udvalget bør i 

enhver henseende være behjælpeligt, så alle har mulighed for at få optimal udbytte ved at være aktive 
medlemmer

n At deltage på lige fod med de forskellige udvalg i de øvrige bestyrelsesopgaver, så foreningens formål 
tilgodeses

n Kalender for årets gang
n Gymnastikhåndbog
n Kursuskalender fra DGI Sydvest og DGI på landsplan
n Informere om område 2´s gymnastikudvalgs aktivitetstilbud
n Udarbejde et budget til kassereren ultimo januar
n Aflevere kontingentlister til kassereren ca. 3 uger efter opstart
n Opdatere NRUI.dk
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Kroket
Målsætning:
n At tilbyde aktiviteten på tværs af alder og køn, samt være grobund for venskab og fællesskab
n At det er op til den enkelte, på hvilket plan man vil dyrke denne aktivitet
n At aktiviteten giver spænding/udfordring og gode oplevelser
n At fællesskabet har større betydning end pokalskabet
n At dygtiggøre/tilbyde kurser til medlemmerne
n At afdelingen kendetegnes ved reel optræden, retfærdighed og ærligt spil
n At tilbyde medlemmerne gode faciliteter
n At tage nye initiativer
n At bearbejde ris/ros
n At uddelegere  arbejdsopgaver/ansvar mest muligt til medlemmerne

Arbejdsopgaver:
n Deltage i DGI´s kroketudvalgs ros/ris møde, hvor datoer for årets søndagsstævner fastlægges
n Bestilling af kroket kugler
n Afholde spillemøder for medlemmer
n Tilmelding af hold til turneringer
n Tilmelding til klub/opstart af klubturnering
n Aflevere deltagerliste til kassereren
n Opstart af turnering
n Udsendelse af indbydelser til søndagsstævner
n Bestilling af præmier til søndagsstævner
n Afslutning stævne/fest
n Udarbejdelse af økonomibudget for det kommende år ultimo januar
n Deltage i Samarbejdsmøder med bestyrelsen
n Vedligehold af krokethuset
n Opdatere NRUI.dk
n Vedligehold af vandingsmaskine, vandboring samt græsslåmaskine
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Petanque
Målsætning:
n Petanqueafdelingen vil arbejde for bredden, således at så mange børn, 

unge og ældre som muligt, igennem forskellige petanqueoplevelser, vil få 
styrket det sociale samvær

Arbejdsopgaver:
n Afdelingen vil i takt med udviklingen af spillet og oprettelse af andre klubber 

tilmelde sig de forskellige turneringer og stævner der vil blive afholdt. 
n Afholdelse af stævner
n Uddannelse af ledere og trænere
n Tilmelding til forskellige kurser
n Deltage i samarbejdsmøder med bestyrelsen
n Løbende informere bestyrelsen om afdelingens arbejde
n Udarbejde budget til kassereren ultimo januar
n Almindeligt vedligehold af Petanquehuset
n Opdatere NRUI.dk
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Badminton
Målsætning:

n At tilbyde badminton på et bredt niveau til børn og motionister.
n At være bindeled mellem medlemmerne og foreningen.
n At give mulighed for at uddanne sig som instruktør/træner på foreningens regning.
n Børnene prioriteres højest, hvad træning angår. Der vil så vidt det er muligt altid være 

en kvalificeret træner til børnene. Turneringsgebyrerne afholdes af foreningen.
n Motionisterne skal spille badminton på eget plan. Motionsspillerne sørger selv for at 

tilmelde sig til stævner via udvalget.
Badmintonudvalget arrangerer stævner for motionisterne, hvis der er interesse for 
dette.

Arbejdsopgaver:
n At deltage i planlægnings- og hal fordelings møder inden 1. Maj
n At planlægge sæsonen
n At finde trænere og holdeledere
n At melde til stævner og turneringer
n At tilbyde kurser til trænere og spillere
n At fordele hal timer til spillerne i August
n At aflevere kontingentlister til kassereren ca. 3 uger efter opstart
n At udarbejde et budget til kassereren ultimo Januar
n At opdatere NRUI.dk
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Fodbold
Målsætning
n At alle uanset alder og niveau får mulighed for at spille fodbold
n At der deltager hold i alle aldersgrupper, evt. i samarbejde med andre 

klubber
n At styrke sammenhold og kammeratskab
n At få unge mennesker til at interessere sig for træner-, leder, udvalgs- samt 

evt. bestyrelsesarbejde
n At sørge for altid at udvikle fodbolddommere
n At tilstræbe mindst en voksen træner pr. ungdomshold
n At sørge for at alle nødvendige materialer, bolde, mål, kegler, 

overtræksveste, kamptrøjer m.v., er i orden
n At være positiv overfor nye impulser
n At seniorafdelingen så vidt muligt skal spille på højest niveau ud fra de 

givne kvalifikationer og ressourcer

Arbejdsopgaver:
n Der henvises til vedlagte årsplan for fodboldafdelingen
n Opdatere NRUI.dk
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Løb
n Målsætning:
n At tilbyde træning / hjælp til træning til alle interesserede
n At være et dejligt, hyggeligt og gerne morsomt selskab at tage del i
n At vise at det kan være sjovt at svede
n På sigt at få etableret et ”ganghold”
n Arbejdsopgaver:
n Forestå træningsseancer som skitseret i ”Løb med” konceptet
n Udvikle og arrangere alternative træninger
n Arrangere løbeture udenfor de vante rammer
n Arrangere opstarts og afslutnings events
n Varetage kontakten til DGI
n Varetage kontakten til andre ”løbeklubber” i nærområdet
n Deltage i samarbejdsmøder med bestyrelsen
n Opdatere nrui.dk
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Brug af 
hallen/gymnastiksalen

n Til hverdag:
n Efter skoletid har ungdomsskolen 1. prioritet. Brugere 

under folkeoplysningsloven har 2. prioritet (NRUI). Hvis 
skolen skal benytte lokalerne (terminsprøve, skolefest 
el. lign) skal det varsles i så god tid, at aktiviteterne kan 
aflyses.

n Børn prioriteres før voksne.

Procedure for hal fordeling:
n I marts/april aftaler de afdelinger/udvalg der har brug for 

hal tider, hvordan hal tiderne fordeles.
n Ha ltiderne bookes via bookingcentralen under 

Varde kommune.
n Kode til booking fås ved kassereren.
n Tiderne skal være booket senest 1. maj.

n I weekender og på fredag aftener kan 
hallen/gymnastiksalen benyttes af alle 
medlemmer efter forudgående kontakt til 
kassereren som udleverer koden til 
bookingportalen under Varde kommune/hjælper 
med bookningen.

n Hoveddøren er altid åben i tidsrummet kl. 08.00 
– kl. 22.00. Omklædning 5 og 6 er ligeledes altid 
åben.

n Skolens pedel, sørger for at der er åbent til 
gymnatiksalen/hallen og andre omklædningsrum 
i forhold til hvad der er booket via 
bookingcentralen.

n Der er ingen i NRUI, der har en nøgle til 
gymnastiksal/hal, da disse lokaler kun benyttes 
efter forudgående aftale.

n Er man uheldig at udøve skade på lokalerne ( 
smadre et vindue el. lign.) skal henvendelse ske 
til pedellen på skolen og til formanden for NRUI 
på formand@nrui.dk
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Brug af mødelokalet
n Tovholder for klubhuset kontaktes ved ønske om brug af mødelokalet. 
n Det meddeles hvilken afdeling/udvalg det er, hvem der har bestilt, hvor mange 

der forventes, og om der skal serveres kaffe. Forplejning kan evt. bestilles ved 
tovholder for Klubhuset.

n Desuden skal den ansvarlige sørge for, at oprydningen og rengøringen foregår 
samme aften/nat.
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Brug af klubhuset
n Det er kun NRUI�s forskellige udvalg og Skolens Juniorklub, der kan benytte 

klublokalet. Dog ikke til private fester.
n Ved ovennævnte arrangementer skal der være én til stede fra det arrangerende 

udvalg. 
n Det er kun ”klubhus personalet” samt bestyrelsen, der har nøgle til køkkenet. 

Derfor skal bestilling af kaffe/forplejning aftales med klubhusets tovholder på 
forhånd.

n Desuden skal den ansvarlige sørge for, at oprydningen og rengøringen af 
køkken samt klubhus foregår samme dag/aften/nat.
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Brugerbetaling
n NRUI betaler for medlemmers deltagelse i anerkendte turneringer, som JM, DM 

og lignende.
n Afdelingerne kan altid vælge brugerbetaling.
n Arrangementer, der ligger udenfor kontingent kan kræve brugerbetaling.
n Til kurser, studieture eller lignende hvor der ikke er tilskud eller hvor NRUI ikke 

får hele kurset eller dele af kurset refunderet er der en brugerbetaling på 25 % 
n Det er til enhver tid den siddende bestyrelse der afgør om der skal ydes 

økonomisk tilskud, hvis det drejer sig om større pengebeløb. Det kræver altid en 
ansøgning med begrundelse og program fra den, der ansøger om penge. 
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Kurser
n NRUI opfordre alle leder/træner, udvalgsmedlemmer, tovholdere, suppleanter 

og bestyrelsesmedlemmer til at gøre brug af de mange kursustilbud fra DGI og 
DBU eller fra andre.

n Hvis et kursus ønskes aftales dette med den enkelte afdeling.
n Hvis et kursus koster mere end 5000 kr. skal bestyrelsen ALTID godkende 

kurset.
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Sponsorer
n Støtteudvalget kontakter sponsorerne 1 gang årligt og indgår aftale for 

sponsorater.
n Ved ønske om præmier, trøjer el. lign. skal der rettes henvendelse til 

Støtteudvalget. Dette gælder også, hvis der allerede er fundet en sponsor. Tag 
altid Støtteudvalget med på råd, så samme sponsor ikke bliver kontaktet mere 
end en gang årligt. 

n Støtte afdelingen sælger klubdragter med NRUI logo, sponsor navne og 
personens navn.
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Praktiske oplysninger

n På opslagstavlen i køkkenet ved cafeteriaet, hænger der nøgle til klublokalet og mødelokalet. 
Kontakt tovholder for klubhuset. 

n I den sorte boks på siden af skabet i klublokalet findes nøgle til containerne. Der kræves kode til 
boksen. Kontakt tovholder for klubhuset.

n Når der sendes materiale ud fra NRUI, SKAL det være med brevhoved. Papir og kuverter kan 
rekvireres hos kassereren.

n Til festlige lejligheder fås telegrammer med foreningens logo. De findes i skabet i klublokalet.
n Annoncering foregår  på hjemmesiden, facebook, ved henvendelse til NRUI-bladet og evt. andre 

lokalaviser og dagblade. 
n Krumspring kan rekvireres gratis til samtlige ledere/instruktører i foreningen. De enkelte udvalg har 

ansvar for, at deres ledere/instruktører får mulighed for at rekvirere bladet.
n Der findes en førstehjælps kasse i et af skabene i redskabsrummet ved gymnastiksalen og i 

boldrummet. 
n Flaget til den store flagstang ligger i det hvide skab i klublokalet. Flaget hejses af klubhuspigerne, 

når der er aktiviteter på stadion, og klubhuset er åbent. HUSK at tage flaget ned igen!
n Fanerne opbevares i hjørnet ved skabet i mødelokalet. Sølvpladerne på stængerne skal ALTID 

pudses, inden fanerne benyttes til arrangementer.
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Helle Idrætssamvirke
n NRUI er medlem af Helle Idrætssamvirke. HIS består af idrætsforeninger fra den 

”gamle” Helle Kommune (Agerbæk, Nordenskov, Fåborg, Starup og Årre samt 
Helle Svømmeklub, Helle Skytteforening, Helle Motionscenter, Idræt om dagen, 
Team Helle Håndbold og Helle Hallens bestyrelse.

n Der holdes 6-8 møder årligt, hvor hver forening deltager med 1-2 personer.
n Helle Idrætssamvirke er arrangør af en masse forskellige aktiviteter, så som 

baller, koncerter, Fed Fredag o. lign.
n Det er gennem dette samarbejde, vi har teltet, hoppeborgen, containeren og 

mange flere ting, der benyttes i forbindelse med sports- og byfesten.
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NRUI-Bladet/NRUI.dk
Målsætning:
n At orientere medlemmerne om alle 

aktiviteter i NRUI
n At orientere om NRUI´s arbejde, som en 

væsentlig del af lokalområdets liv
n At præsentere  NRUI´s holdninger og 

mål 
n At være et samlende element for 

foreningen 
n At bearbejde emner af almen karakter

Arbejdsopgaver:
n At udgive 4 blade om året
n At fremskaffe og formidle stof, som er 

relevant for NRUI´s medlemmer, 
lokalområdets beboere og NRUI´s 
sponsorer

n At støtte aktivitetsudvalgene med PR 
omkring deres aktiviteter

n At oplyse om NRUI´s virksomhed.
n Afdelingerne er altid ansvarlige for 

korrekte informationer i NRUI-bladet og 
på NRUI.dk

NRUI bladet udkommer 4 gange årligt. 
Bladet omdeles til alle husstande i Næsbjerg og 
Rousthøje sogne.  Medlemmer af foreningen der
bor udenfor sognene, kan afhente NRUI bladet i 
Klubhuset. NRUI bladet findes også på NRUI.dk.

Februar: Nyt fra bestyrelsen.
n Skriftlige årsberetninger fra samtlige 

afdelinger.
n Indkaldelse til generalforsamling.

Juni: Nyt fra bestyrelsen
n Referat fra generalforsamlingen
n Afslutning på vinteraktiviteter
n Opstart på sommeraktiviteter

August: Nyt fra bestyrelsen
n Program for sports ugen.
n Præsentation af vinteraktiviteter.

November: Nyt fra bestyrelsen
n Afslutning eller status på sommerens 

aktiviteter
n Status fra vinteraktiviteter.
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PRÆMIESPIL
n NRUI udbyder præmiespil til borgerne i Rousthøje og Næsbjerg sogne.

n Formålet er at tilføre NRUI økonomiske midler til udvikling af foreningen.

n Der sælges numre en gang årligt ved personligt fremmøde hos alle borgere, 

herefter ved personlig henvendelse til de ansvarlige for præmiespillet. Et 

nummer kan gå igen fra år til år.

n Et nummer koster 200 kr.

n Der udtrækkes vinder numre fire gange årligt. Hver præmie er på 1000 kr. 

Vinderne får personlig besked og præmien udleveret. Efterfølgende 

offentliggøres vinderne i NRUI-bladet.

n Antallet af vindere afhænger af antallet af solgte numre, så cirka halvdelen af 

det indkomne beløb går til præmier.
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ÆRESMEDLEMMER
n NRUI�s æresmedlemmer 

udpeges i samarbejde mellem 
bestyrelsen og afdelingerne

n Formålet er at belønne og 
påskønne enkeltpersoner for 
deres mangeårige virke og 
indsats i idrætsforeningen

n Et æresmedlem deltager gratis i 
alle NRUI�s arrangementer. Et 
æresmedlem deltager ligeledes 
gratis i alle NRUI�s forskellige 
idrætsgrene.

n Æresmedlemmer har 
stemmeret på 
generalforsamlingen
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NRUI’S LEDERPRIS OG 
NRUI’S IDRÆTSPRIS

n NRUI’s Lederpris og NRUI’s idrætspris uddeles engang årligt i 
forbindelse med lokalopvisningen i gymnastik.

n Priserne uddeles til personer der har ydet en ganske særlig indsats i 
NRUI enten sportsligt, som leder/træner/holdleder eller som aktiv i det 
organisatoriske arbejde.

n Med hver pris følger en vandre pokal.
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ORGANISATIONSPLAN FOR 
NRUI
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Bestyrelse
Formand

Næstformand
Kasserer
Sekretær

3 Frie repræsentanter
2 Suppleanter

Samarbejdsudvalget
Består af 1 medlem fra hver

Afdeling/udvalg samt bestyrelsen

Støtteafdelingen Klubhuset

Fodbold Gymnastik Badminton

Folkedans

Petanque Kroket

NRUI blad

Anlægsudvalget

Løb

Klub frivillig

Banko
Præmiespil


