
 

 

Bestyrelsesmøde i NRUI 
 

Mødedato: 13. oktober 2021 

Mødested: Hos Lasse i Varde 

Mødetidspunkt:  19.00-21.00 

  

Deltagere: Jens Frost Astrup, Pia Thøstesen, Ken Bloch, Lise Bomann, Hanne Bøgesvang 

Pedersen, Lonnie Ravnsbjerg Holm Uhre, Lasse Opstrup  

Afbud: Gitte Søndergård, Morten Hjort Løvendahl Nielsen. 

Mødeleder: Jens 

Referent: Lise  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Godkendelse af denne dagsorden. 

Referat: Godkendt 

2. Opfølgning fra sidst 

Ansvarlige: Jens 

Indhold:  Status i dialogen med Ejendomscenteret 

 

Referat: Gitte har haft kontakt med ejendomscenteret, hvilket resulterede i et møde. Der kunne ikke tages 

nogen beslutninger på mødet. Brian som deltog fra ejendomscenteret kunne godt se behovet – de 

vender tilbage.  

 

Ken har været i dialog med kommunen ang. padelbane. Der skal udarbejdes materiale med 

beliggenhed, underlag, afløb mm., for at der endelig kan tages stilling til banen. Ken aftaler det 

videre forløb med Gitte.   

 

Græstæppet på multibanen kræver ikke yderligere materiale, ifølge Brian fra ejendomscenteret. 



 

 

Ydermere er der på mødet drøftet, at der skal udarbejdes en drifts- & vedligeholdelsesplan for 

idrætsanlægget.  

3. Nyt fra afdelingerne 

Ansvarlig: Alle  

Indhold:    Seneste nyt fra afdelingerne 

Referat:  Gymnastik: Holdene er i gang igen. Der er knap så mange på holdene som tidligere, 

på nær forældre/barn holdet, som er godt fyldt op. Samarbejdet med Junior-Mix i Helle Hallen 

fungerer godt.   

Krocket: Der er afholdt kommunemesterskab.  

Økonomi: Der er indkaldt til møde i Helle FC. Jens efterspørger en skriftlig aftale for Helle FC. 

Fodbold: Morgentræning vil fremadrettet kun være en gang ugentlig i Næsbjerg, for at 

minimere fravær. Udendørssæsonen er ved at være slut – så der er ikke så meget nyt på 

denne front.  

Banko: Lonnie har været til møde. Næsbjerg er ikke længere en del af banko.  

Aktivitetsudvalg: Sports og byfestudvalget er ved godt mod og synes det har været nogle gode 

dage. 

Nøgler: Der er skiftet koder – der er givet besked herom. Udvalgene skal være bedre til at give 

deres trænere besked.     

Støtteudvalget: Der afholdes et møde torsdag i uge 42, omkring udvalgets fordeling af 

arbejdsopgaver i fremtiden. Lonnie og Gitte deltager.  

Halloween: Der afholdes halloween løb lørdag d. 30/10 i samarbejde med øvrige foreninger i 

byen.   

Løb: Crossløb er i gang igen, med et stærkt fremmøde. NRUI står for det næste løb i 

samarbejde med Varde løbemotion d. 30/10 ved Nysø.  

HIS: Der skal findes hjælpere:  

Keld og Hilda d. 9/11 - 2. stk. Ken tager sig af opgaven.  

Julefrokost d. 10/12 - 5 stk. Pia tager opgaven og snakker med Tina.   

  

4. Opfølgning fra Dialogmøderne 

Ansvarlig: Alle  

Indhold:    Er der fulgt op på de forskellige ting fra udvalgene?  

 

Referat:  Lise indkøber skilt til hjertestarter.  

Hvem der ejer multibanen er stadig uvist – Pia undersøger sagen.  



 

 

 

5. Status på Foreningsmødet 

Ansvarlig: Jens  

Indhold:  Afholde nu (som “planlagt”) eller udskyde? 

 

Referat:  Da der afholdes jubilæumsfest på Næsbjerghus d. 5. nov. foreslås det at dagen udskydes. 

Der bør nedsættes et udvalg, som vil stå for dagen. Der drøftes på mødet, hvordan dagen 

bliver mest interessant for vores frivillige. Pia og Hanne undersøger forskellige muligheder 

som er drøftet på mødet – der følges op på næste bestyrelsesmøde. 

 

Der er søgt og bevilliget ca. 42.000 til foreningens dagen.  

 

 

 

6. Evt. 

Ansvarlige: Alle 

Indhold:  

Referat: Der er blevet efterspurgt på ledige haltider til floorball. Janus som har kontaktet Lonnie vil 

gerne stå for det. Ken undersøger sagen.  

 

 

7. Samlet godkendelse af referat 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Godkendelse af dette referat. 

Referat: Godkendes 

 

 

Næste møder: 

Bestyrelsesmøde: 11. november 2021 – 19.00 - 21.00 

HIS: 2. December 2021 18.00 - ? 

Fokus Næsbjerg: 20. Januar 2022 


