Bestyrelsesmøde i NRUI
Mødedato:

14. april 2021

Mødested:

Teams

Mødetidspunkt:

Kl. 19.00-21.00

Deltagere:
Online deltagere: Jens Frost Astrup, Pia Thøstesen, Ken Bloch, Lise Bomann, Gitte Søndergård, Hanne
Bøgesvang Pedersen, Lonnie Ravnsbjerg Holm Uhre, Lasse Opstrup.
Afbud:

Morten Hjort Løvendahl Nielsen

Mødeleder:

Jens

Referent:

Lise

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Ansvarlige: Alle
Indhold:

Godkendelse af denne dagsorden.

Referat:

Referat og dagsorden godkendt.

2. Opfølgning fra sidst
Ansvarlige: Alle
Indhold:

Gitte – evaluering af generalforsamlingen
Gitte - Hvem vil sørge for at få indgraveret pokalerne til prismodtagerne?
Gitte - Næste step på kommunikationsstrategien

Referat: Positive tilbagemeldinger omkring vores online generalforsamlingen. Fysisk møde
vil være at foretrække. Hvis muligt, kunne en streaming af mødet være en mulighed.
Vi skal have indgraveret vores pokaler – Ken tager opgaven.
Byfestudvalget samles til et møde – når det er muligt.

3. Konstituering af bestyrelsen
Ansvarlig:
Indhold:

Gitte
Selv om vi er de samme personer i bestyrelsen, skal vi for god ordens skyld stadig
konstitueres. Skal vi have de samme opgaver, eller skal nogle opgaver flyttes til andre
personer?

Referat:

UDVANGSPOSTER
Gitte: Formand. Fokus Næsbjerg, HIS, anlægsudvalg, Folkedans, Næsbjerg Skole.
Jens: Næstformand. Løb, Fokus Næsbjerg, Næsbjerg skole, og Telt-samarbejde.
Lasse: Bestyrelsesmedlem. HIS, Telt-samarbejde, It-ekspert.
Hanne: Bestyrelsesmedlem. Fodbold, Petanque, Krocket.
Ken: Bestyrelsesmedlem. Gymnastik, byggeri.
Lonnie: Bestyrelsesmedlem. Arrangementsudvalget, Klubhus, Banko, Støtteudvalg, fedfredag og nøgler.
Pia: Bestyrelsesmedlem. Kassere
Morten:1. Suppleant. Badminton, NRUI-blad.
Lise: 2. Suppleant. Sekretær, Sociale medier, Arrangementsudvalg.

4. Padel bane
Ansvarlig:
Indhold:

Referat:

Knud har udarbejdet et udkast til padel bane, jfr. tidligere fremsendt. Vi skal have kigget
videre på økonomi, og evt. finde en lille gruppe, der sammen med Knud kan gå videre
hermed.
Ken, Hanne, Jens og Gitte arbejder videre. Gitte indkalder til møde.

5. Teams
Ansvarlig:
Indhold:
Referat:

Lasse
Lasse giver et lynkursus i det nye Teams
Alle i bestyrelsen har fået en konto-mail. Lasse demonstrerer hvordan teams fungere.
Fremadrettet skal Teams gerne være en fælles platform.

6. NRUI-bladet – hvad gør vi nu?
Ansvarlige: Alle
Indhold:

Referat:

Hardy forlader posten, efter mange års tro tjeneste. Vi skal have fundet en ny mand til
opgaven. Vi har et par stykker i tankerne, som der arbejdes videre med. Lonnie vil tale med
støtteudvalget omkring deres ideer til fremtidens NRUI-blad.
Vi har på mødet drøftet hvordan vi fremadrettet bedst når vores medlemmer.
Kommunikationsudvalget arbejder videre med opgaven – herunder også hjemmesiden.

7. Løseender
Ansvarlige: Alle
Indhold:

Gitte - køb af ny computer til kassereren
Gitte - Nye mødedatoer
Jens - Svar fra kommunen ang. to stk. ansøgninger til puljen for udendørs anlæg. 1. Areal
med gummifliser. 2. udvidelse af stien til løbebane rundt om ringbanen.
Anders Gode – Cross uddannelse.

Referat:

Kassereren har brug for en ny computer. Lasse vender tilbage med en løsning.
Gitte kommer med forslag til datoer. Juli er mødefri.
Vi har fået 60.000 bevilliget. De skal bruges inden årets udgang. Der er brug for et møde med
skolen omkring dette. Gitte indkalder.
Bestyrelsen siger god for at Anders sendes på kursus – godt initiativ.

8. Samlet godkendelse af referat
Ansvarlige: Alle
Indhold:

Godkendelse af dette referat.

Referat:

Næste møder:

