
 

NRUI – bestyrelsesmøde  

1 Referat 

Generalforsamling i NRUI 

Onsdag, den 11. marts 2020 kl. 19.00 

  

Fra bestyrelsen var mødt:  

Ingvard Ladefoged  

Jens Frost Astrup  

Vibeke Kristensen  

Lasse Opstrup Afbud 

Lonnie Ravnsbjerg Holm Uhre  

Pia Thøstesen  

Rasmus Jensen Snejbjerg  

Freja Lisbjerg Afbud 

Hanne Bøgesvang Pedersen  

 

Emne:  

1. Valg af dirigent Niels Kristian Nørregaard blev foreslået af bestyrelsen og valgt. 

2. Valg af referent og 

stemmetællere 

Hanne Bøgesvang Pedersen blev foreslået som referent af be-

styrelsen og valgt. 

Erling Sørensen og Ken Bloch blev foreslået som stemmetælle-

re af bestyrelsen og valgt. 

3. Bestyrel-

sens/formandens be-

retning samt planer 

for det kommende 

regnskabsår. 

Ingvard aflagde beretning – kan ses i det kommende NRUI blad 

samt på NRUI.dk. 

4. Beretning fra afdelin-

gerne. 

 

 

Jens Frost Astrup:  

Der ligger gamle versioner af vedtægter m.v. på hjemmesiden. 

Disse bliver fjernet. 

 

Løbeafdelingen har god vind i sejlene. 2 seniortilbud starter 

snart op. 3 løbehold er i gang. Walk and talk er startet op.  

 

Hjerteredderkurset kræver kun 5 personer for at kunne opret-

tes.  

 

Kim Jensen:  

Go fun er et tiltag for familier, som ikke er medlemmer af 

NRUI. Bliver søsat til efteråret. Kim er ene mand ved roret. 

Venter på godkendelser ved kommunen. 

 

Sofie Søndergaard: 
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Gymnastikopvisningen hænger i en tynd tråd grundet Corona. 

Anbefalinger følges. Der er en plan B, hvis det aflyses. 

 

Ingvard Ladefoged:  

Varde Kommune blander sig ikke i foreningernes tiltag. 

 

Kommentarer: 

Gitte Søndergaard:  

DGI har en hotline til sundhedsstyrelsen. Der kommer højst 

sandsynligt nye tiltag i morgen. 

 

Torben Bøgesvang Pedersen:  

Statsministeren holder pressemøde kl. 20.30. 

 

Niels Kristian Nørregaard: 

Peder Foldager i Helle Hallen oplyser, at aflysningerne tikker 

ind. 

 

Ulla Troelsen: 

Petanque har møde med en konsulent for hjælp til flere med-

lemmer. 

 

Spørgsmål og svar:  

Ulla Troelsen og Karin Christensen:  

Der er nogle, som gerne ville have været med til hjerteredder-

kursus. Vi sendte mail til Ingvard Ladefoged, men fik aldrig 

svar. 

  

Ingvard Ladefoged: 

Den mail har jeg ikke set, men det kræver som før nævnt kun 

5 tilmeldinger at oprette et hjerteredderkursus. 

5. Aflæggelse af det re-

viderede regnskab. 

 

Regnskabet gennemgået i store træk af Erling Sørensen.  

Man er velkommen til at ringe til Erling Sørensen, hvis man har 

eller efterfølgende skulle få spørgsmål. 

 

Spørgsmål og svar: 

Gitte Søndergaard:  

Administrative udgifter i støtteafdelingen – hvad indebærer 

dette? 

Erling Sørensen: Det kan jeg umiddelbart ikke se. 

Tue Hansen: Udgiften er til NRUI bladet. 

Erling Sørensen: Det er korrekt – tak for hjælpen. 

 

Ken Bloch: Der figurerer et stævnegebyr – har vi afholdt et 
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større stævne? 

Erling Sørensen: Det er julestævne.  

 

Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning. 

6. Fremlæggelse af bud-

getoplæg for det 

kommende regn-

skabsår. 

Budgettet blev overordnet gennemgået. 

Budgettet er forsigtigt anslået. 

7. Indkomne forslag. Ingen. 

8. Valg af bestyrelse. 

a. Formand  

 

 

 

b. 2 repræsentanter  

 

 

 

 

c. 2 suppleanter for 

et år. 

 

 

d. Valg af revisor 

 

 

 

e. Valg af revisorsup-

pleant 

 

 

Forslag fra bestyrelsen: Gitte Søndergaard 

Ingen yderligere kandidater – forslag vedtaget ved håndsop-

rækning. 

 

Forslag fra bestyrelsen: Hanne Bøgesvang Pedersen og Morten 

Hjort Løvendahl Nielsen. 

Ingen yderligere kandidater – forslag vedtaget ved håndsop-

rækning. 

 

Forslag fra bestyrelsen: Ken Bloch og Lise Bomann 

Ingen yderligere kandidater – forslag vedtaget ved håndsop-

rækning. 

 

Forslag fra bestyrelsen: Per Vestbo. 

Ingen yderligere kandidater – forslag vedtaget ved håndsop-

rækning. 

 

Forslag fra bestyrelsen: Kasper Ladefoged. 

Ingen yderligere kandidater – forslag vedtaget ved håndsop-

rækning. 

9. Eventuelt. 

 

 

 

Gaver blev uddelt til afgående bestyrelsesmedlemmer - Ras-

mus Jensen Snejbjerg, Vibeke Kristensen og Ingvard Ladefo-

ged. Jens  Frost Astrup sørger for afleverering af gave til Freja 

Lisbjerg, da hun ikke er tilstede. 

 

Jes Mathiasen:  

Roser regnskabet, og foreslår, at pengene skal ud at arbejde. 

Bl.a for at fastholde og få nye medlemmer. 

 


