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Nyborg den 22 februar 2023 

BESTYRELSENS BERETNING.  
 
Det sidste år er der kommet gang i aktiviteterne igen efter den langvarige nedlukning efter 
Coronavirusen der hærgede hele verden. 
Op til kommunens budgetforhandlinger i efteråret fremsendte Nyborg Idræts Samvirke 
høringssvar mod besparelser på 700.000 kr. indenfor vores område i budgettet. Høringssvaret 
blev ikke fulgt af byrådet. 
  
MEDLEMSTAL: 
Nyborg Idræts Samvirke har p.t. 52 medlemsforeninger, der samlet set repræsenterer et stort 
flertal af Idrætsudøvere i Nyborg kommune. 
 
NY LANDSORGANISATION: 
 
Ole Hansen og Peter Johansen deltog den 24 september 2022 i stiftende generalforsamling i 
Fredericia for oprettelse af ny landsorganisation for idrætsråd og Samvirke i Danmark. 
Nyborg Idræts Samvirke har meldt sig ind i foreningen, og Ole Hansen blev valgt til den nye 
bestyrelse, der udgør 5 medlemmer. Jørn C. Nielsen fra Slagelse blev valgt til formand. 
Siden har den nye landsorganisation fået navnet Danske Idrætsråd og Samvirke, og fået sit 
eget log. 
 
TOUR DE FRANCE 
 
Tour De France blev afviklet i 2022 med 3 etaper i Danmark, hvor 2 etape havde Nyborg som 
målby den 2 juli 2022. 
Løbet blev nok det største idræts arrangement der har været afholdt i Nyborg, med næsten 
100000 tilskuere i byen. Det var et brag af en folkefest, som vi i Nyborg kan være stolt af.  
 
ROYAL RUN 23: 
 
Som noget nyt afholdes Royal Run 23 løbet i Nyborg sammen med 5 andre byer, pinse mandag 
den 29 maj 2023. Nyborg Idræts Samvirke er sammen med NGIF Gymnastik og Atletik med i 
styregruppen omkring løbet. 
 
FORENINGEN BROLØBET STOREBÆLT: 
 
Foreningen Storebælt vedtog ved sidste generalforsamling at udvide den vedtægtsbestemte 
formue fra 300.000 kr til 1.000.000 kr.  
For at få økonomien til at hænge sammen, har vi ændret samarbejdsaftalen med NGIF 
Gymnastik og Atletik, så de har indskudt 250.000 kr. til formuen, mod at de får den ene af de 2 
pladser i Foreningens Storebælt, hvor NIS hidtil har haft den ene. 
Lene Sørensen fra Nyborg Idræts Samvirke fortsætter i bestyrelsen og NGIF Gymnastik og 
Atletik vælger den anden repræsentant til bestyrelsen. 
Der er efterfølgende udarbejdet en ny samarbejdsaftale mellem Nyborg Idræts Samvirke og 
NGIF Gymnastik. 
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BROLØB 10 juni 2023: 
 
Atter i år afvikles løb på Storebæltsbroen, der er 25 året for åbningen af Storebæltsbroen, løbet 
afvikles lørdag den 10 juni 2023, med Nyborg som startby. 
På Nyborgsiden er Nyborg Idræts Samvirke vært sammen med NGIF Gymnastik og Atletik. 
Der regnes med op mod 12000 deltagere. 
 
BROLØBSPULJEN: 
 
Nyborg Idræts Samvirke udlodder hvert år 2 gange 37.500 kr. fra sin broløbspulje ved 
uddelingen den 1. marts og igen den 1. oktober. 
 
Den 1 marts 2022 blev der udloddet: 
 
Nyborg Rideklub ansøgte om forlængelse af frist for indkøb af hest.  
Tidligere tilsagn gælder stadig. 
 
Herrested Gymnastikforening ansøgte om 15.000 kr. til indkøb af træningstøj til trænerne,  
NIS gav tilsagn om 7.500 kr. 
 
NGIF Fodbold ansøgte om 10.000 kr. til indkøb af boldkanon.  
NIS gav tilsagn om 5.000 kr. 
 
Nyborg Roklub ansøgte om 30.000 kr. til indkøb af 3 sæt årer.  
NIS gav tilsagn om 7.500 kr.  
 
Ullerslev Gymnastik og Motion ansøgte om 70.085.05 kr. til indkøb af 2 Airtrack.   
NIS gav tilsagn om 7.500 kr. 
 
Ørbæk Tennisklub ansøgte om 25.000 kr. til tilskud til anlæg af padel-baner i Ørbæk.  
NIS gav tilsagn om 7.500 kr. 
 
NGIF Atletik og Gymnastik ansøgte om 6.000 kr. til etablering af permanent led belysning Cross Training til 
motionshold i gammel lagerbygning samt udendørs belysning.  
NIS gav tilsagn om 2.500 kr.  
 
Den 1 oktober 2022 blev der udloddet: 
 
NGIF Gymnastik havde søgt om 32.540 kr. Nyborg Idræts Samvirke bevilgede 13.000 kr. til indkøb af 5 stk 
trampoliner til Jumping hold for folk med overvægt, op til 150 kg. Søgt om 5 x 3600 kr = 18.000 kr. 
 
NGIF Fodbold havde søgt om 10.000 kr. Nyborg Idræts Samvirke bevilgede 10.000 kr. til indkøb af et teqball bord, 
der koster 26.500 kr. Bordet stilles til rådighed for alle Nyborg kommunes borgere. 
 
SUS Håndbold havde søgt om 4.498,50 kr. Nyborg Idræts Samvirke bevilgede 4.000 kr. til indkøb af 2 nye 
motionscykler af mærket Titan Liffe B1150 Nordic motionscykel. 
 
SUS Håndbold søgte om 16.167,18 kr. Nyborg Idræts Samvirke bevilgede 10.000 kr. til indkøb af et VEO 
videokamera. 
 
IDRÆTSRÅDSMØDE I KOLDING DEN 6 FEBRUAR 2023 I KOLDING. 
 
Ole Hansen og Peter Johansen fra Nyborg Idræts Samvirke deltog i mødet, hvor der var 
præsentation af DIF´s - politik om fremtidens idræt for børn og unge,  – Opfølgning på 
folketingsvalget, - Rapport om tildeling af værtsskaber og – Store Events. 
Herefter orienterede Kolding Idræt om deres organisation og virke. 
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Ole Hansen fra Nyborg blev genvalgt som idrætsrådsrepræsentant for Region Syddanmark til 
DIF´s bestyrelse. 
 
NYBORG IDRÆTS- & FRITIDSCENTER: 
 
Nyborg Idræts- & Fritidscenter har efter sommerferien været åbent for det fleste aktiviteter.  
I december og en del af januar har der været nedlukning igen på grund af Coronavirussen. 
 
Brugerne af svømmehallen fik en kort periode at træne igen, da svømmehallen lukkede ned 
sidst i april måned, og først lukkede op igen først i januar måned i år. 
  
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET.  
 
Susanne Skov Nielsen, Ole Hansen og undertegnede repræsenterer idrætten i 
Folkeoplysningsudvalget. 
Peter Johansen fra Nyborg Idræts Samvirke er formand for udvalget. 
  
REVISION AF NYBORG KOMMUNE´S KULTUR-, FRITIDS OG IDRÆTSPOLITIK. 
 
Arbejdet med revision af  Nyborg Kommunes Kultur-, Fritids og Idrætspolitik er i gang,  
Der har været afholdt første borgermøde med foreningerne i Nyborg kommune den 30 januar 
2023. Næste møde i arbejdsgruppen er den 23 februar 2023 forud for opfølgende workshop 
den 15 marts 2023. 
 
FORSLAG TIL NYE OPGAVER: 
 
Vi har i den sidste periode, forsøgt at holde et seminar om ”Frivillige i focus”. Den 12 oktober 
2022. Dette måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldte. 
Vi vil forsøge at genoplive arrangementet ”poolparty” der blev afholdt lørdag aften i 
svømmehallen. Der er afsat penge i kommunens budget. 
 
AFRUNDING: 
 
2023 håber vi bliver året, hvor foreningslivet igen får en normal dagligdag, uden nedlukninger 
på grund af corona og større ombygninger af idrætsfaciliteter, der selvfølgelig er velkomne og 
nødvendige. 
Foråret bliver travlt for de foreninger der er involveret i Royal Run i Pinsen og det store 25 års 
jubilæumsbroløb der afholdes mindre end 2 uger efter. 
 
Med dette vil jeg slutte bestyrelsens beretning. 
 
Peter Johansen 
Formand  
Nyborg Idræts Samvirke. 


