
 

 

Bestyrelsesmøde i NRUI 
 

Mødedato: 29. januar 2022 

Mødested: Hos Gitte, Skoleparken 63 

Mødetidspunkt:  Kl. 16.30-18.30 og så julefrokost med påhæng 

Deltagere: Jens Frost Astrup, Pia Thøstesen, Ken Bloch, Gitte Søndergård, Hanne Bøgesvang 

Pedersen, Morten Hjort Løvendahl Nielsen, Lonnie Ravnsbjerg Holm Uhre,  

Online deltagere:  

Afbud: Lise og Lasse 

Mødeleder: Gitte 

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 

Ansvarlige: Gitte  

Indhold:  Opdatering på kunstbanen ved Helle Hallen, hvor der har været afholdt møde ang. 

Finansiering og forslag til lejevilkår af banen ud fra en vurderingsnøgle, hvor der blev taget 

hensyn til, hvor meget de forskellige foreninger har betalt til banen. Der var ikke umiddelbar 

opbakning til modellen fra Agerbæk, og det blev aftalt, at der skal kigges på andre modeller. 

Anders fra Agerbæk, Peder fra HH, Kim fra styregruppen og Gitte kigger videre herpå.  

NRUI blev spurgt til, om vi evt. ville betale hele vores bidrag af en gang, hvilket vi skal have 

taget stilling til inden næste møde d. 1//3. Agerbæk har tidligere lovet at betale 500.000 kr. og 

vil formentlig ændre i tilskuddet til 250.000 kr. og yderligere et lån på 250.000 kr. Gitte 

fremsender referat fra mødet. 

 

Ny sagsbehandler på padle banen. Der mangler oplysninger omkring adgangsforhold, 

lydforhold, afløb mm. Gitte spørger Agerbæk, om de har haft de samme udfordringer.  



 

 

 

  

3. NRUI Bladet 

Ansvarlig: Morten 

Indhold: Hvordan kommer vi videre med NRUI bladet og i hvilken form?   

Referat: Leni vil gerne forsøge og Heidi vil hjælpe hermed. Vi prøver nyt design i Canva. Gitte tager 

et møde med Leni og Heidi. Vi skal have undersøgt ved sponsorerne, hvordan vi giver 

sponsorerne synlighed, evt. i forbindelse med et sponsorarrangement.  

 

Morten vil fremadrettet skrive en reminder til tovholderne 3 uger før deadline og evt. 1 uge 

før også. 

 

4. Generalforsamling 

Ansvarlig:  Gitte  

Indhold: Dato, sted, indkaldelse m.v. 

Referat: Generalforsamling bliver i Næsbjerghus onsdag d. 16. Marts 2022, kl. 19.00 

 På valg er: 

 Hanne, Morten og Gitte som bestyrelsesmedlemmer alle modtager genvalg 

 Ken og Lise som suppleanter alle modtager genvalg 

 Revisorsuppleant Kasper Ladefoged, Gitte spørger Kasper 

 Lasse reserverer Næsbjerghus 

 Vi gennemgår regnskab, budget og medlemstal på næste møde. 

 

5. Tøj fodbold 

Ansvarlige: Hanne og Lonnie 

Indhold: Jacob Schultz har fundet en sponsor til nyt spilletøj til serie 2. og mangler endnu en sponsor, 

som de gerne vil have Støtteudvalget til at hjælpe med. Herudover vil han gerne have en 

træningsdragt til spiller og leder på holdet.  

Referat: Støtteudvalget har sagt ja til at hjælpe med sponsor til spillertøjet. Med hensyn til 

træningsdragter, skal spillerne selv betale, hvis det er til personlig ejendom. Hvis det er fælles 

dragter ligger budgettet hos fodboldudvalget. 

 

Bestyrelsen og Støtteudvalget skal have kigget på mulighederne for at blive sponsor på tøj 

m.m. 



 

 

6. Datoer for kommende møder 

Ansvarlige: Hanne og Lonnie 

Indhold: Kommende bestyrelsesmøder: 

Onsdag d. 9. februar kl. 19.00 

Onsdag d. 2. marts kl. 19.00 

Onsdag d. 30. marts kl. 19.00 

 

 

  

7. Evt. 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Punkter til næste møde: 

Regnskab, budget og medlemstal 

Frivillighedsdag  

 

Referat: Britta spørger om vi evt. kan tænke et lille legehjørne ind i klubhuset, når vi går i gang med 

renoveringen. 

8. Samlet godkendelse af referat 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Godkendelse af dette referat. 

Referat:  

 

 

Næste møder: 

 


