
 

 

Bestyrelsesmøde i NRUI 
 

Mødedato: 9. februar 2022 

Mødested: Online – Microsoft Teams 

Mødetidspunkt:  Kl.19.00-21.30 

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

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

Bomann og Lasse Opstrup 

Online deltagere:  

Afbud: Hanne, Morten, Lasse 

Mødeleder: Jens 

Referent: Jens 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Godkendelse af denne dagsorden. 

Referat: Referat og dagsorden godkendt, med den ændring at gennemgang af regnskab mv. Forud for 

GF først gennemføres næste gang. 

2. Opfølgning fra sidst 

Ansvarlige: Gitte  

Indhold:  Gitte skal til det opfølgende møde om finansieringsmodeller i næste uge. Næste møde om 

selve banen finder fortsat sted 1/3.  

På spørgsmålet om hvorvidt NRUI vil betale alle de lovede 100.000 på en gang, beslutter 

bestyrelsen, at vi godt kan lægge beløbet på én gang. 

Der er så småt målt op til resten af løbebanen omkring ringen. Kim Vind påbegynder arbejdet 

så snart vejret viser sig fra en lidt pænere side, så vi undgår alt for mange trykskader i 

forbindelse med kørsel under etableringen. Stien er aftalt etableret i 1,5 meter bredde. Og 

med en kvadratmeterpris af kr.: 205.- beløber det sig til ~ 60.000.- 

Ang. kunstgræsbelægning på multibanen, så er det indkommet et nyt tilbud på etablering af 

dette. Nyt tilbud er billigere, og er iværksat. Anlægsudvalget etablerer lys på banen. 



 

 

Der er bevilliget nye gulve (belægning) i både mødelokalet og klubhuset. Der er ansøgt til en 

overhaling af køkkenet med ansøgningsfrist ultimo februar. Der forventes svar kort tid derefter. 

Så snart svaret foreligger, sættes i værk med alle tre dele. 

NRUI bladet: Gitte mødes med Leni og Heidi onsdag 16/2 - Der opfordres kort derefter til at 

indsende til bladet. 

  

3. Regnskab, budget og medlemstal 

Ansvarlig: Pia/Erling 

Indhold: Gennemgang af regnskab m.v. 

Referat: Skubbes til næste møde. 

 

4. Generalforsamling 

Ansvarlig:  Gitte  

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

 Vi skal have styr på opgaver og fordeling 

Referat: Booking af Næsbjerghus inkl. forplejning: Lasse 

Udfærdigelse af indkaldelse samt annoncering: Jens 

Udfærdigelse af “grafisk materiale”: Lasse 

Finde en dirigent: Ken 

 

5. Frivillighedsdag 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Styr på detaljer og de næste skridt. 

Referat: 

 

Gitte indhenter 3 mulige datoer fra Næsbjerghus, hvorefter der vælges en af disse. 

Planlægningen varetages i den samme “arbejdsgruppe” som sidst. 

6. Evt. 

Ansvarlige:  

Indhold: 

Referat: 

 

 

Det forespørges om ikke vi skal et skridt videre med en plan for foreningens kommunikation. 

Herunder savnes der fortsat en gennemgående SOME profil. På den korte bane forsøger Lise 

at få adgang til NRUI_ på IG. Hun forsøger sig ligeledes med at oprette en NRUI FB side, som 

endnu ikke offentliggøres. 



 

 

  

7. Samlet godkendelse af referat 

Ansvarlige: Alle 

Indhold: Godkendelse af dette referat. 

Referat:  

 

 

Næste møder: 

Onsdag d. 2. marts kl. 19.00 

 


