
 

 

Bestyrelsesmøde i NRUI 
 

Mødedato: 26. januar 2021 

Mødested: Online Teams 

Mødetidspunkt:  19.00 - 21.00 

Deltagere:  

Online deltagere: Jens Frost Astrup, Pia Thøstesen, Ken Bloch, Lise Bomann, Gitte Søndergård, 

Hanne Bøgesvang Pedersen, Morten Hjort Løvendahl Nielsen, Lonnie Ravnsbjerg 

Holm Uhre, Lasse Opstrup. 

Afbud:  

Mødeleder: Morten 

Referent: Lise Bomann 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Godkendelse af denne dagsorden. 

Referat: Referat og dagsorden godkendt. 

2. Opfølgning fra sidst 

Ansvarlige:  

Indhold: Pia: Børneattester  

Gitte: Indstillinger til Idræts- og lederpriser 

Gitte: Jump4fun er blevet godkendt i Varde Kommune 

Gammelt indhold på hjemmesiden. Der skal kigges igennem for alle idrætter og slettes 

gammelt indhold. Er det sat i gang? 

Lasse: Sponsorat fra Microsoft  

 

Referat:  Pia fortæller at børneattester næsten er på plads.  

Der kom meget få indstillinger til priserne. Vi afventer og uddeler i forbindelse med 

generalforsamlingen. 

Jump4fun har skrevet NRUI ind som samarbejdspartnere. Der skal findes instruktører til 

forskellige aktiviteter. Meld tilbage til Gitte, med forslag til personer, der kunne have interesse i 

det.  

Alle tovholdere tager en runde, og giver besked til de forskellige afdelinger om at tjekke 



 

 

forfaldent indhold ud på hjemmesiden.  

Lasse fortæller at omkring Microsoft, skal vi bekræfte at vi er en foreningen for at komme 

videre – han arbejder videre, sammen med Pia.  

 

   

3. Orientering fra udvalgene siden sidst 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Kort orientering fra de forskellige udvalg med nyt siden sidst. 

Referat: Badminton: Rasmus ønsker at stoppe som tovholder. Han ønsker bestyrelsens hjælp. Vi laver 

et facebookopslag, som forsøg på at afsætte opgaven.   

NRUI-blad: Deadline skubbes til 7/2 og bladet udgives, så vi overholder aftaler med 

sporsonater. Beretninger indhentes fra udvalg. Morten skriver ud til de forskellige tovholdere. 

Folkedans: Der danses ikke. 

Anlægsudvalget: Små opgaver løses.  

Fodbold: Kim er blevet ansat som sportschef for Helle FC. Der laves kontrakt herpå. Kim skal 

tilføje kvalitet til deres træning. Fra U6 til U10 har vi takket nej til fællesskab, og holder 

træningen her i Næsbjerg. 

DBU har gang i nye tiltag til bl.a. børn som særlige, kroniker og lignende, og Gitte og Henrik 

Pape har været til møde herom sammen med Varde Kommune og DBU. Det drejer sig om en 

3-årig periode – der arbejdes videre på det.  

Der skal findes en afløser for Jens Christian i Helle FC – det er ikke en nem opgave.  

Løb: Pengene vi er blevet bevilliget skal bruges, og bliver derfor brugt til træningsrekvisitter. Vi 

er i gang igen - men Corona gør det svært, at skaffe nye medlemmer. Seniorer tilbuddene 

ligger pt stille.  

Klubhuset: Vi har fået afslag på ansøgninger, da det er kommunes bygninger. Der er fundet 2 

nye puljer, hvor der måske er muligheder, så de søges.  

Byfesten: Udvalget er klar, hvis der åbnes op.  

HIS: Alt er aflyst.  

Krocket og petanque: Intet nyt. 

Håndbold: De er endnu ikke i gang.  

Gymnastik: Gymnastikopvisningen er blevet aflyst. Der overvejes om der skal gives en t-shirt 

for pengene der er betalt til opvisningstøj.  

 

 



 

 

4. Økonomi, budget og medlemstal 

Ansvarlig: Pia 

Indhold: Orientering om, hvor vi står p.t. 

   

Der arbejdes med indberetning af medlemstal. Alle bilag er næsten i hus. De sidste 

budgetter mangler at blive afleveret.  

 

Gitte foreslår vi laver et budget og handleplan, over de store poster vi ønsker at få foretaget i 

de kommende år.   

   

 

5. Generalforsamling 

Ansvarlig:  Gitte 

Indhold: Forberedelse af generalforsamling, dato, form m.v. 

  

 Muligheden for at afholde generalforsamlingen online undersøges. Datoen er sat til d. 17. 

marts.  

 Jens, Lonnie, Pia og Lasse er på valg – plus suppleanter.  

 

6. Eventuelt 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: NRUI bladet - deadline 

Møde datoer.  

Online træning 

Referat: Næste møde online onsdag d. 24 kl. 19. 

NRUI blad deadline 7/2. 

På torsdag starter vi op med onlinetræning. Cross-gym er de første på banen. Det bliver 

relativ korte videoer. Det skal være med til fortsat at motivere vores medlemmer.  

Derudover opsættes skilte med øvelser forskellige steder på stadion – info følger. 

Bente Callesen vil gerne holde små online foredrag omkring kost. 

Jens er blevet forslået at udarbejde en mindre video omkring begynderløb og opstart i Løb 

med NRUI. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

7. Samlet godkendelse af referat 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Godkendelse af dette referat. 

Referat: Godkendt. 

 

 

 

Næste møde: Næste møde online onsdag d. 24 kl. 19. 
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