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Nyborg den 15 april 2022  

 
Bestyrelsesmøde  den 07 april  2022.  kl. 18.00. i Nyborghallen. 
 
Afbud fra Lars Aagaar. 
 
1. Formanden 

 
Se pkt. 2. 

 
2. Broløbet Storebælt. 

 
Det udleverede notat omkring foreningen Broløbet Storebælt af Peter Johansen. 
Notatet er udarbejdet på baggrund af forslag fra NGIF Gymnastik og Atletik. 
 
Årsagen er at der ved sidste generalforsamling i foreningen Broløbet Storebælt, blev besluttet at udvide 
den vedtægtsbestemte formue fra 300.000 kr. til 1.000.000 kr. 500.000 kr. fra Korsør Gymnastik og Motion 
og 500.000 kr. fra Nyborg Idræts Samvirke for at være klar til løb over Storebæltsbroen i 2023, 25 året for 
åbningen af vejforbindelsen. For at kunne dette, skal Nyborg Idræts Samvirke indskyde 350.000 kr. 
Overskuddet fra sidste broløb udgør 241.000 kr. så vi mangler 109.000 kr.  
NGIF Gymnastik og Motion har tilbudt at overtage halvdelen af Nyborg Idræts Samvirke´s andel i broløbet, 
ved at indskyde 250.000 kr. i Broløbet Storebælt´s formue. 
 
Efter det passerede er der følgende muligheder. 
 
1. Vi trækker os helt ud af broløbet og nedlægger broløbspuljen i Nyborg Idræts Samvirke.  

 
2. Vi indgår en aftale med NGIF Gymnastik og Atletik om at Nyborg Idræts Samvirke sælger halvdelen af 

Nyborg Idræts Samvirke´s andel til NGIF Gymnastik og Atletik i foreningen Broløbet Storebælt. Det gør 
at NIS har 141.000 kr. til Broløbspuljen. 

 
3. En sidste mulighed er at NIS trækker sig ud af planlægningen og gennemførelsen af broløbet. Der 

indgås i stedet en afale med NGIF Gymnastik og Atletik om at der efter hvert broløb, gøres op hvad 
Nyborg kommune har skudt ind i broløbet som aftalt. Dette beløb tilfalder så Nyborg Idræts Samvirke til 
brug i broløbspuljen. 

 
Den efterfølgende skriftlige afstemning viste at der var 2 stemmer for forslag 1, 5 stemmer for forslag 2 og 
0 stemmer fore forslag 3. 
 
Der udfærdiges ny samarbejdsaftale mellem NGIF Gymnastik og Atletik og Nyborg Idræts Samvirke. 
 
Til ny bestyrelse i Broløbet Storebælt er Lene Sørensen valgt til posten og NGIF Gymnastik og Atletik 
vælger repræsentant til deres plads i bestyrelsen i Broløbet Storebælt. 

 
3. Eventuelt. 

 
NGIF Gymnastik og Atletik hædrer lørdag den 9 april 2022, Otto og Birgit for tilsammen 100 års frivilligt 
arbejde i foreningen. 
 
Efter mødet valgte Allan Rosener der er suppleant, og Stig Egebjerg at udtræde af NIS bestyrelse. 
Vibeke Eriksen der er suppleant overtager Stig´s plads i bestyrelsen. 
Allan og Stig ønskes alt godt fremover. 

 
4. Næste møde. 

 
Afholdes tirsdag den 26 april 2022. Kl. 18.00 i Nyborghallen. 
 

 
Referent:  Peter Johansen. 


