Bestyrelsesmøde i NRUI
Mødedato:

21. Juni 2021

Mødested:

Klubhuset

Mødetidspunkt:

Kl. 18.00-20.30

Deltagere:
Online deltagere: Jens Frost Astrup, Pia Thøstesen, Ken Bloch, Søndergård, Hanne Bøgesvang
Pedersen, Morten Hjort Løvendahl Nielsen, Lasse Opstrup.
Afbud:

Lonnie Ravnsbjerg Holm Uhre, Lise Bomann

Mødeleder:

Morten

Referent:

Gitte

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

Godkendelse af denne dagsorden.

Referat:

Referat og dagsorden godkendt.

2. Opfølgning fra sidst møde
Ansvarlige:
Indhold:

Status på padelbane – Gitte m.fl.
NRUI bladet – vi er på den igen Preben Hermansen er blevet opereret for stær og kan ikke
overtage lige nu. Hvad gør vi?
Status ny computer Pia
Nye mødedatoer:
Mandag d. 16. August, tirsdag d. 21. September, onsdag d. 13. Oktober, torsdag d. 11.
November.
Referat:
Padelbane: Vi har fået 2 tilbud på baner, stort set samme pris. Vi skal lige have tjekket, om
der er de samme ting med i tilbuddene. Vi arbejder videre hermed og begynder at søge
fonde til projektet (Gitte og Knud). Vi kan overveje, om jordentreprisen skal trækkes ud af
tilbuddet, og få tilbud herpå fra lokale entreprenører.
Lasse tager kontakt til petanque ang. planerne, og oplyse dem om, at vi kan forlænge den

anden række med ekstra baner, som erstatning for de baner der nedlægges på den gamle
tenningsbane.
Ken arbejder videre med byggetilladelsen.
NRUI-bladet: Der skal findes en løsning med NRUI bladet til de 2 sidste udgivelser. Hardy
har lavet blad nr. 2 færdig og den er klar til tryk. Lasse laver et opslag på facebook og søger
en til opgaven.
PC til Pia: Lasse har købt nyt udstyr til Pia, og sætter hende ind i hvordan det virker!
Nye mødedatoer:
Gitte laver kalenderindkaldelse med de nye mødedatoer
Der aftales møde med skolen i forhold til bl.a. løbebane, redskabsrum mm. Jens og Gitte
deltager. Gerne torsdag d. 1. om formiddagen eller d. 2. om eftermiddagen.

3. Nyt fra afdelingerne
Ansvarlig:
Indhold:
Referat

Alle
Senest nyt fra afdelingerne
Arrangementsudvalg: Lonnie og Gitte har mødtes med udvalget. Det bliver ikke en byfest
som vi kender det med telt, da teltet ikke kan benyttes i år. Udvalget arbejder videre med
forskellige mindre arrangementer over 3 dage (torsdag-lørdag). Lonnie følger op på udvalget
i forhold til programmet.
Lasse skulle deltage i møde omkring ny hjemmeside om Næsbjerg med kommunen, men
kommunen valgte at aflyse 1 time før start. Vi afventer nyt fra kommunen.
Lasse har deltaget i generalforsamlingen med HIS. Helle Hallens venner stopper alle
sammen samtidig, så der er risiko for at det ikke lykkes at lave et nyt udvalg. Vennerne
rejser penge og hjælper til med at finde hjælpere til forskellige arrangementer. Der har ikke
været så stor aktivitet i HIS i løbet af året, og der blev aflagt regnskab og budget. Mangler en
ny næstformand i HIS. Generalforsamlingen i Helle Hallen er afholdt, de har været ramt på
økonomien pga. Corona.
Lasse og Gitte deltog til årsmødet i Varde Idrætsråd. Varde Faldskærmsklub blev kåret til
årets idrætsforening. Carsten Rimmer fra Varde Kommune nævnte, at kommunen har valgt
at give 100% tilskud på uddannelser i 2021, så der skal opfordres til, at så mange så muligt
kommer af sted.
Helle FC har fået midler af Varde Kommune til en idrætstalentlinje. Gitte har søgt på vegne
af Helle FC og fået tildelt 90.000 kr. årligt de næste 3 år til 2 morgentræninger i skoletiden.
Der vil være træning i henholdsvis Agerbæk og Næsbjerg, og så vil der være nogle
samtræninger i Helle Hallen i løbet af skoleåret. Der har været afholdt et par møder med de
2 skoleleder, hvor rammerne er blevet aftalt. Det er nu Helle FC’s opgave at lave en

træningsplan, så det er samme temaer der arbejdes med de 2 steder. Der vil være plads til
ca. 16-20 spiller hvert sted, og det er både for piger og drenge. Der er i øjeblikket ved at
blive rekrutteret trænere hertil.
Varde Kommune har spurgt, om vi kan finde træningstid til FC Kroniker, som er et hold for
mænd med kroniske sygdomme som f.eks. kræft, hjerteproblemer og lignende. Vi har fundet
en træningstid om onsdagen fra kl. 17.00-18.30, og herefter er det aftalt, at de må benytte
krockets klublokale til kaffe og snak efterfølgende. Lige nu leder vi efter instruktører til holdet.
Anlægsudvalget arbejder med forskellige opgaver bl.a., cross gym har bedt dem lave en
kasse/skab til deres redskaber, herudover arbejdes der med bænke, og stik til hoppepuden.
Pia har fået en stak gammel post fra Tryg, som har været afleveret i køkkenet i Corona tiden.
CVR nr. er blevet ændret og dermed er postadressen ændret til Hovedgaden 55. Der er
ryddet op i posten og der er styr på det igen.
Gymnastikafdelingen valgte at lave en T-shirt til gymnasterne som afslutning på sæsonen.
Der er planlagt Gymnastikkens dag d. 28. og 29. august for alle børn.
Morten har været til møde omkring udvikling af Nysø sammen med Varde Kommune. Der er
sat gang i fondsansøgninger, så man kan komme i gang med badebro til vinterbaderne.
Badminton mangler stadig en tovholder. Ulla Gormsen og gymnastikafdelingen vil gerne
hjælpe, og gymnastik har booket haltiderne.
Jens har bedt fodboldafdelingen om, at fjerne 3 gamle mål, som ikke bruges længere. Jens
har snakket med dem i forhold til ny pointtavle, og de har hentet tilbud på en ny skærm.
Løbeafdelingen har budt ind på en afdeling af DGI’s crossløb sammen med Varde
Løbemotion, formentlig ved Nysø.

4. Møde med afdelingerne
Ansvarlig:
Indhold:

Alle
Vi skal have indkaldt til møde med afdelinger. Hvilken form og hvornår skal mødet være?

Referat

Dialogmøde d. 24.-26. august med tovholder/udvalg – Jens laver udkast til plan. NRUI
foreningsmøde for alle frivillige, lørdag d. 6. November, kl. 10.00 og fest om aftenen. Lasse
spørger Næsbjerghus, om der er ledigt.

5. Teams
Ansvarlig:
Indhold:

Lasse
Lasse giver et lynkursus i det nye Teams

Referat:

Hvis nogen vil have Lasse til at gennemgå Teams tager de fat i ham. Han kontakter
gymnastik for at få dem i gang med at bruge Teams Gitte laver kalenderindkaldelse..

6. Evt.
Ansvarlige: Alle
Indhold:

Ken foreslår at vi tager evt. byggeplaner op til Foreningsmødet. Vi skal arbejde med en 3 års
plan.
Vi mangler at få styr på Instragram kontoen. Vi arbejder i at få lukket den gamle konto og
opretter en ny.

Referat:

7. Samlet godkendelse af referat
Ansvarlige: Alle
Indhold:

Godkendelse af dette referat.

Referat:

Næste møder:
Bestyrelsesmøde:
HIS
Fokus Næsbjerg:

16. August
?
9. september

