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Referat for bestyrelsesmøde i NRUI
Tirsdag, den 28. maj 2019 kl. 18.30 hos Lonnie Uhre

Deltagere 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:
Eeskrivelse/ Konklusion? Beslut- Til- Udført?

ning: et. ato.

1. Godkende/se af referat Ingvard spørger ind til kort til Brugsen. Pia
samt opfølgning p dl- har sat udskiftning i værk.
verse emner

Ingvard spørger ind til sæsonen for bad
minton. Det bliver fremover fra uge 38 til
og med uge 14.

Referat godkendt

2. Formanden - meddelelser Der er deadline for NRUI-bladet den 1. juni.

Henning Madsen har spurgt, om der må
sættes et billede af dette års konfirmander

i NRUI-bladet, hvilket Ingvard har god
kendt.

Lonnie henleder opmærksomheden på, at
dette kræver samtykke fra samtlige konfir
mander. Lonnie forsøger at indhente sam

tykke.
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Mette Maria og familie tager til flagdag på
Sjælland. De lavet indlæg og taget billedet
til NRUI-nyt.

3. Kassereren -økonomi Pia hat søgt Flygningehjælpen om hjælp til
kontingentet i klubben samt til fodboidskole
hos Broen i Varde til et pat af klubbens
medlemmer. Det er ligeledes søgt om hjælp
til kontingent for gymnastik.
Pia har foreslået, at Finn skal undersøge,
om de kan få råd til mad til fodboldskolen

Ingvard oplyser, at man kan også søge fri
tidspas hos Varde Kommune.

Vi skal tjekke op på, om det fremgår af
NRUI’s hjemmeside, at man kan få hjælp
til kontingent m.v. Det skal nævnes i NRUI
bladet samt ptintes som plakatet. Kontakt-
person Pia.

5. Udvalg og afdelinger Opfølgning på byggeriet og evt, nye in
vesteringer:
Dette skal stå som et særskilt punkt frem
over.

Rasmus har fået god kendelsen fra kommu
nen. Han sætter spørgsmål ved, at kommu
nen skal have projektet overdraget inden
byggestart?? Rasmus har møde med kom
munen den 6. juni, hvor han stiller dette
spørgsmål.
Der hersker tvivl om, hvorfor der skal søges
særskilt til brugen af lokalerne ud over byg
getilladelse. Rasmus finder ud af den videre

_____

proces i byggesagen.

.

w

4. Forretningsordenen/ i

håndbogen
Drøftet.

Ras
mus

I
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Referat

KIS:

Arbejder p E-sport. Mangler stadig kr. Lasse

60.000 — har fået afslag p fonding. Der I
skal bygges nogle vægge.

Der blev endvidere snakket kunstgræs
bane. Vi betaler i alt kr. 100.000 til dette
over tid. Der blev snakket om en studietur
til Sverige til baner uden gtanulat.

Ing-
yard

r..
Team Helle:

Jeg var tit årsmøde i Team Helle. Der var i
alt fremmødt 10 personer (3 fra klubberne,
5 fra Team Helle og 2 medlemmer).

Hanne

De forskellige udvalg fremlagde &sberet
finger.

Medlemstallet for ungdom er faldende
mens voksenafdelingen er vokset svagt.

Team Helle køter p 2. r uden formand.
Det blev foreslået af Ole Paterek, at man
ved næste HIS-møde kunne møde ind en
time før, for at tale om denne problematik.

Fokus Næsbjerg:

Næste møde er 11/6 2019. Man vil forsøge

I at lave en kulturuge i Næsbjerg i oktober
2020.

*

j Skolen

Vi skal blive bedre til at have kontakten
med skolen

Jens

Det er ikke længere muligt for skolen at til
byde Unge i Front som vaigfag grundet
ændringer i loven, som betyder, at skolen
skal tilbyde valgfag med eksamen.
Der har tidligere været et andet lignende
fag, som maske kan bestå.
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Der kommer en regning på stødplade til
tykmåtten på kr. 5.000 — vi skal betale
halvdelen.

Kommunen:

Der er folkedansfestival i Varde fra den 15.
til den 19. juli 2019.

Udvalg:

Gymnastik

Gymnastik (Mikkel) ønsker at forsøge køns
opdelt træning fra 2020, og har derfor brug
for ekstra træningstider. De ønsker tiden
torsdag fra kl. 17-19. Rasmus har taget fat
i badmintonspillerne, men de er pt. ikke
klar til at flytte tid.
Det gives videre til gymnastik, at vi arbej
der på sagen.

Der skal laves en oversigt over haltider i
klubhuset. Det vil bl.a. gøre snakken nem
mere, hvis man kan se fordelingen. Lasse
sørger for dette.

Freja vil for gymnatik søge bestyrelsen om
bevilling til køb af t-shirts til deltagerne på
gym.lejr. Det vil på den måde være lettere
at kende klubbens deltagere. T-shirts skal
være til lån, og skal bruges flere gange.
Freja har fået en pris på 70 kr. pt. t-shirt,
og der skal bruges Ca. 50 stk.

Referat 4

Mette Maria har haft møde med Ervin vedr.
madrassen — der slås halv skade om ma
drassen.

Der skal laves et årligt møde med skolen
vedr, fælles rekvisitter.

Pia orienterer om, at skolen ikke kan betale
en del af en regning, men skal have egen
regning. Fremtidige regninger skal forsøges
opdelt i 2 fra leverandørerne.

r
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Hanne spørger ind til, hvorfor klubben ikke
har en mere ensrettet beklædning. Dette
sættes på dagsordenen til næste bestyrel
sesmøde.

Crossløb:
Jens har været til evaluering af dette. Da
NRUI har fremgang i deltagere, var Jens
blevet bedt om at lave et oplæg på mødet.

Jens bød ind på at afholde løb, men DGl lod
dette blive hos dem, som afholdt løb i år.
Vi har stillet med 4. flest deltagere, men får
ikke mulighed for at afholde løb, hvilket
Jens var noget skuffet over.

Arrangementsudvalg:
Man har før haft “sorte” vagter til 250 kr.
pr. time. Alternativt koster det 350 kr. +

moms. Bestyrelsens anbefaling er, at det
skal betales via faktura.

De har brug for frivillige — kunne man evt.
bruge gaderne som ved fællesspisningen.

Der er snakket musik — der laves en playli
ste til under spisningen. Husk codaafgift.

Petangue:
Åbent hus gav ingen nye medlemmer — in
gen mødte frem.

ReferatURUX

& Idr

Vibeke spørger ind til, om der er plads i
budgettet næste år. Freja mener ikke, at
dette er tilfældet.

I Ingvard beder om, at der fremlægges en
egentlig ansøgning.
Ansøgningen sættes på dagsordenen til
næste bestyrelsesmøde.

Jens

Lon n e

I

I; -
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6. Opfølgning på dialogmø- Generelt var der god stemning ved dialog
derne møderne.

Overordnet var der følgende problematik
ker:

• Arrangementsudvalget var util
fredse med fællesmødet.
Flere udvalg mangler hænder -

banko og folkedans specielt. Pia og
Lonnie skal være frivillige ved banko

p søndag.
• Støtteudvalg var skuffede over til

slutning til cykelløb. Der er snart ud
skiftning i udvalget. Jannie, Paw,
Anders er tilbage — der skal være 6
i alt. Det er et tungt udvalg.

• Der skal tages stilling til, hvilke
sponsorer, der inviteres til sponsor-
dag. Det kunne evt, kun være spon
sorer med sponsorpakker, som mvi
teres. Lasse foreslår, at pakkerne
lægges p hjemmesiden.
Vi skal i bestyrelsen tænke over, om
vi møder nogen, som kunne hjælpe
i et udvalg.

7.Førstehjælp- hjerternas- Der bestifles et 6 timers kursus med max.
sage 16 personer — der skal findes en lørdag.

Jens laver en fordefingsnøgle over plad
serne til de forskellige udvalg.

Der kan evt, bestilles et hjertestarterkursus
som supplement.
Ingvard spørger ind til tilskud p kommu
nen. Lonnie spørger ind til datoer hos ud
byder. (10., 17. eller 24/8 2019).

8. Præmiespil Er pt. i bero. Det blev drøftet, hvorvidt
det skulle nedlægges endegyldigt.

Der kom flere forslag op om nye tiltag.

Præmiespil har været en god indtægts
kilde, hvorfor det forsøges genoplivet.

NRUI — bestyrelsesmøde



Bestyrelsen afsætter en halv dag til at g
en runde. Tovholder/kontaktperson: Jens.
Jens spørger Lene, hvad hun har liggende.
Jens laver skriv til NRUI-bladet. Freja vil
gerne være en del af det.

Referat

9. Nysø Summergames Richard Morell rnJI. vil lave dette event. Jens
Det skal være deltagerfinansieret. Der skal
laves forskellige aktiviteter — alle udvalg er
velkomne til at byde ind.

Eventen finder sted søndag, den 18. au
gust 2019.

Udvalgene kan tage fat i 3ens, hvis det har
interesse.

Ingvard spørger ind til, om dette kunne
være i foreningens regi.

1O.ITinfrastruktur Lasse viste powerpoint om ny måde at
håndtere dokumenter, s de ligger tilgæn
geligt for alle.

Det er med en sådan løsning meget lettere
at håndtere persondataloven, og ingen
mails ligger p personlige mailadresser.

Der er google og office — prisen er 78 kr.
pt. måned pt. medlem. Man behøver alene
at oprette 5 medlemmer, s kan man blot
dele sin adgang med andre. Ved 5 med
lemmer fr man ubegrænset lagerplads.

Lasse undersøger nærmere, hvorvidt der
kan skaffes en billigere løsning.

Der skal findes en særskilt dag/aften til at
gennemgå mulighederne nøje og tage en
beslutning.

11. Bordet rundt/eventuelt Britta har efterlyst borde til klubhut. M
ske de står icontaineren.

•4P

&

Lasse
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Ingvard: Opslag i klubhuset vedr. lederpri
ser m.v. skal fornys. Hanne udskriver — får
navne af Pia.

Referat

Hanne foreslår årshjul samt fastsatte mø
der ud i fremtiden.

Fællesmøde for alle udvalg 2/10 2019 kl.
19.00 — bestyrelsen mødes kl. 18.30.

Lasse løfter flaget om vigtigheden for bille
der og videoer på hjem mesiden, og iser
gadget til videooptagelse.

Rasmus oplyser, at Coventus ikke kan
håndtere sletning ifølge persondataloven.

Jens oplyser om, at NRUI ‘s adresse på
DGl ‘s hjemmeside fremgår som Pias pri
vatadresse. Jens sørger for at ændre
dette. Pia tjekker, om hun kan rette dette
direkte i systemet.

NRUI har fået et tilbud fra en Zumba
underviser som lige har fået licens. Hun
har fundet NRUI via google. Vibeke fore
slår, at hun evt, kunne lave en prøvetræ
ning. Bente og Connie kunne evt overtage
dette projekt.

NRUZ

c ldr”

Ingvard har ledt i containeren uden held, og
adspurgt har skolen meddelt, at de ikke har
bordene.

Jens spørger, hvorfor Beach-flag har stået
ude i en uges tid? De skal stå i huset.

12. Næste møde Torsdag, den 4. juli 2019 kl. 18.30 hos
Freja.

Loc’ç

/t% %2

/
7

NRUI — bestyrelsesmøde


