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Referat fra bestyrelsesmøde i NRUI
Mandag den 8. april 2019 hos Ingvard Ladefoged
Deltagere:

C

Afbud:

Ingvard Ladefoged
Jens Frost Astrup
Vibeke Kristensen
Lasse Opstrup
Lonnie Ravnsbjerg Holm Uhre
Pia Thøstesen
Rasmus Jensen Snejbjerg
Freja Lisbjerg
Hanne Bøgesvang Pedersen

Emne:

Beskrivelse/ Konklusion/ Beslut
n ing:

1. Godkendelse af referat

Referat og dagsorden godkendt.

2. Præsentation og tanker
bordet rundt

Hurtig præsentationsrunde grundet
medlemmer af bestyrelsen.

ZJInhabiIvedt etpckt

nye

D skrives ïIånd bogen,
bestyrelses
medlemmer ikke deltager under gennem
gang af punkter på dagsordenen, som ved
rører familie eller nære relationer.
Der lægges op til, at sådanne punkter enten
lægges først på dagsordenen, så pågæl
dende kan møde senere til mødet eller ta
ges på særskilt møde uden deltagelse af
pågældende.

4. Forretningsordenen/
håndbogen

NRUI

—

bestyrelsesmøde

Til
delt:

Det anbefales generelt medlemmer og nye
medlemmer af bestyrelsen at læse denne,
som ligger på hjemmesiden.

Jens

Udført!
dato:
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5. Fordeling som kontaktperson
til udvalg/afde
linger og arbejdsopgaver.

Ingvard lægger ud med at definere begre
bet kontaktperson. Nr man er kontaktper
son for en aktivitet, kan medlemmer m.v.
tage kontakt til kontaktpersonen med di
verse forespørgsler i forhold til aktiviteten.
Ligeledes kan kontaktpersonen tage kon
takt til udøvere, trænere, samarbejdspart
nere m.v.
Tovholderroller og ansvarsposter fordeles
som nedenfor, og bør afspejle hjem mesi
den, nr vi er enige, og den er opdateret
Ingvard (formand):
HIS, Anlægsudvalg, kridtere, krocket, pe
tanque, skolen, fokus Næsbjerg.
Jens (Næstformand):
Fokus Næsbjerg, hjemmeside, løb, teltsam
arbejdet.
Pia:
Kasserer.
Lonnie:
Klubhus, HIS, støtteafd., fed fredag, arran
g e mentsu dva lg.
Vibeke:
Fodbold, folkedans, fondesøgning, fokus
Næsbjerg.
Rasmus:
Badminton, persondata, NRUI-bladet.
Lasse:
HIS, persondata, banko, nøgler.
Freja (1 suppleant)
Kontaktperson for gymnastik, sociale me
dier.
Hanne (2. suDDleant):
HIS, Team Helle.
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6. Pressen, medier, opslag
m.m.

Opslag med den nye bestyrelses sammensætning hænges op i klubhuset.

Jens

Der er kommet en digital skærm i klubhu
set. På sigt ønskes al information på denne.
Dette kan ske, når fodbold har styr på deres.

7. Gennemgang og underskrivelse af referat fra
sidste møde og general
forsamlingen.

Referater skal fremover lægges p hjemmesiden. Endvidere skal referater mailes
til tovholderne efter godkendelse af besty
relsen.
Referatet fra generalforsamlingen skal
godkendes og underskrives.
Bestyrelsen har konstitueret sig den 18/3
2019. Jens Frost Astrup blev næstformand
og Hanne Bøgesvang blev jf. referat fra
generalforsamling hentet ind som 2. sup
pleant og sekretær.

8. Formanden

-

meddelelser

Ingvard har modtaget en klage fa skolen
vedr. “beskidte” omklædningsrum. Der
var enighed om, at der bør stå en kost i
boldrummet. Endvidere anmodes trænere
om at tage en snak med og holde øje med
deres respektive hold.
Hanne deltager i kursus for nye udvalgsmedlemmer på Rådhuset i Varde den 11/4
2019 kl. 19.00.
Der er inspirationsdag i Helle Hallen den
29/4 2019. Jens deltager på NRUI’s vegne
som medarrangør, da Ingvard er forhin
dret.
Vi har modtaget kr. 17.000 (vindmølle
penge). Jens har skrevet og takket for
disse.
NRUI fik en flot 2. plads som bedste for
ening i Varde Kommune hermed fulgte en
check på kr. 2.500.
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Næsbjerghus-lnet kr, 600.000 bliver til
bagebetalt fra i r. Første gang den 31/12
2019 med kr. 120.000. Tilbagebetalingen
løber over 5 r.

9. Kassereren

-

økonomi

Alle tilskud er søgt hjem.
Dette sker via Foreningsportalen, som
alene Ingvard og Pia har adgang til.
Gymnastik har lige afleveret vederlagssed
ler for sæsonen.

10. NRUI ‘s Brugs kort

Der er tvivl om, hvem der har faet udleve
ret Brugskort.
Bestyrelsen bliver enige om, at der bestil
les nye kort, og at de gamle lukkes. Der
føres herefter nøje regnskab med, hvem
kortene udleveres til. Der skal spørges ind
til, hvem der har brug for kort.
Nuværende brugere varsles om lukningen
af gamle kort.

11.Sponsortræffet

Bestyrelsen havde møde med sponso
rerne. Sponsorerne var glade for mødet,
og ser frem til næste møde i efteråret.

12. Gymnastikopvisnin
gen/prisuddelingen

Det blev besluttet, at prisuddelingen skal
flyttes til byfesten.
Det skal udbredes, at alle kan indstille en
person, et hold eller lignende. Dette kan
f.eks. ske i NRUI-bladet, p hjemmesiden
samt p sociale medier m.v.
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13. Cykelevent cl. 28/4

14. Førstehjælp
sage

-

NRUI har en cykelevent den 28/4 2019.
Jens har sammen med støtteudvalget del- $
taget i et møde med Vej & Park, hvor de
fik fakta om skiltning m.v. Det har vist sig
svært at skaffe deltagere bl.a. grundet for
malet.

hjertemas4 Flere bestyrelsesmedlemmer synes, at til
buddet er for dyrt. Der ønskes et billigere
alternativ. Det skal afklares, hvilket ind
hold kurset skal have, inden tilbud indhen
tes. Freja spørger til gymnastik, og Ing
vard skriver rundt til resten af afdelin
gerne. Vi vender tilbage til emnet.

Kan man f samaritter til større stævner,
og hvad koster dette?
Gives der refusion til førstehjælpskurser?
15. Prærniespillet

Ikke gennemgået.

16. Fodboldcamp 2019. An
søgning fra Kenneth Søn
dergaard

Kenneth bedes om at lave en specificeret
ansøgning.

17. Datoer for dialogmøder

Dialog møder forsøges afholdt den 6., 7. og
8. maj 2019 fra kl. 18.00 til 21.00.
Der udarbejdes en plan over møderne, og
udvalgene indbydes.
Lonnie kan ikke deltage den 7. maj.

18.Gennemgang diverse

Fodbold:
Der er blevet opsat skærm i klubhuset.
Ole Ladefoged søger en fond om et nyt
stadion-ur.
Der opstartes i fodboldregi et nyt hold
under navnet sjov med bold (2-4 årige)
med opstart 24. april 2019 kl. 16.15.

-

-

-
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Badminton:
Rasmus tager tovholderpladsen
Der skal sættes styr p sæsonens
længde fremover
Udvalget skal komme med et udspil
Dette r har sæsonen været Ca. 30 uger
(indtil uge 14)

-

-

-

-

HIS og Team Helle
Ikke gennemgået.
Skolen
Ikke gennemgået.
Kommunen
Ikke gennemgået.
Fokus Næsbierg
Ikke gennemgået.

.19. Opfølgning p& byggeriet Rasmus har talt med Susanne fra kommu
og evt, nye investeringer nen vedr, byggeriet.
Hvis vi beslutter at overdrage bygningen
til kommunen, skal der laves en brugsaf
tale.
I.

Hvad skal der til, for at vi får godken
delse? Rasmus har rettet betegnelsen på
tegningerne til aktivitetsrum i stedet for
fitnessrum, da kommunen vil se på, hvilke
lignende tilbud der ellers er i området.

r

Vi afventer godkendelse p næste byrådsmøde.
20. Bordet rundt/eventuelt:

Lasse:
Vil på næste møde lave en præsentation af
digitale hjælpeværktøjer til overholdelse af
persondata m.v.
Næste HIS-møde er 6. maj 2019.
Årsmøde i Team Helle er tirsdag, den 21.
maj 2019.
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Lo n n e:
Stafet for livet ønsker samarbejde. Logoer
fra NRUI mod betaling. Enighed i bestyrel
sen om, at vi støtter med opfordringen til
at deltage.
Ingvard:
Har sendt invitation til flagdag ud via mail.
Skal vi have nogen med fra foreningen?
Gymnastik spørges, om de har nogen, som
ønsker at deltage.
Tilmelding senest 20. april 2019.

21. Næste møde

Lorr

NRUI
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Afholdes den 23. maj 2019 kl. 19.00 hos
Lonnie.

O\-cc

Freja

