Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde den 281019 kl. 1700 i
Andelslandsbyen

Afbud: Willy Lisby
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Pkt. 1
Beslutningspunkt:
Nyvangs frivilligpolitik skal revideres. Den nuværende udgave er flere år gammel, og den bør gennemgås
med henblik på en revision.
Enighed om, at der nedsættes en gruppe, der skal arbejde med frivilligpolitikken.

Pkt. 2
Beslutningspunkt:
Forretningsorden og visionsplan er revideret og fremlægges til godkendelse for bestyrelsen.
Steen og Kaj Erik har nogle ændringer til forretningsordenen. De indarbejdes i den reviderede udgave.
Visionsplanen var der enighed om at vedtage.
Pkt. 3
Drøftelsespunkt:

Skal Andelslandsbyen Nyvang have et andet mere retvisende navn? For personer uden for Holbæk er der
forvirring om, hvad en andelslandsby er. Ofte forbindes navnet med et boligselskab eller lignende. Der bør
arbejdes med at finde et nyt navn, der giver et mere retvisende billede af stedet.
Et forslag kunne være:
Landsbyen Nyvang, hvilket formentlig vil blive forkortet til Nyvang i det fleste tilfælde.
Navnet skal så følges op af en underliggende forklaring, hvor det skal fremgå, at vi bl.a. skildrer fortællingen
om andelsbevægelsen.
Der var enighed om at det nye navn var OK. Der arbejdes videre med de formelle ting omkring
navneændringen.
Pkt. 4
Drøftelsespunkt:
Oplæg til bestyrelsen fra ny marketingsmedarbejder.
Oplægget taget til efterretning.

Meddelelser fra formanden:
Frivilligmøde i efteråret 2019 og 2020.
Generalforsamling i 2020 afholdes på Elværket.
”Tak for i år” afholdes efter afslutningen af julemarkedet i stil med tidligere. Alle frivillige er velkomne. Efter
sidste dag i efterårsferien er man velkommen til at samles, men der holdes ikke noget officielt
arrangement.
Taget til efterretning.

Meddelelse fra direktøren:
● Personalenyt
Janni er ansat til at lave markedsføring. Der følges op på dette på kommende møder.
Der er ansat en ny kok, Johnny, til assistance for Susanne på Madam Blå. Det ser meget lovende
ud.
● Økonomi
Frits gennemgik vores økonomi. Vi har flere besøgende men færre entreindtægter. Det er noget,
der skal meget fokus på. Øvrige poster gennemgået.

Næste års events gennemgået. Der er udleveret en plan for 2020.
Der ændres på åbningsarrangementet den 25. april, hvor der åbnes nye butikker, hvor Holbæks
borgmester og Lars Petterson fra Sparekassen Fyn/Sjælland inviteres. Der laves et frivilligmøde,
hvor der åbnes op for at komme rundt i alle laug også de laug, der ikke åbne for publikum normalt.
Der laves buffet fra 1130 til 1330 i Madam Blå for alle frivillige, hvor der spises på skift. Alle huse
skal naturligvis være bemandede.
Swappmeet kører som sædvanligt. Besættelsen ligeledes på samme måde.
Liv i landsbyen bliver i juni og igen i september.
Husflidsweekend den 6. 7. juni.
Nyvang deltager på Skvulp den 19-20 juni.
Der laves pengespil i sommerferien – arbejdstitel – UFOerne kommer.
Øvrige events i efteråret lægges mere sammen, så flere forskellige ting kan opleves. Se kalender.
Nyt event i 2020 bliver Halloween i slutningen af oktober.
Nyt om gartnermuseum, herunder besøg af gartnere samt besøg på gartnermuseum i Beder.
Det ser ud til, at vi kan modtage mange brugbare ting fra det snart nedlagte gartnermuseum. Frits følger op
på dette.

Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Svend kom med en ide om fuglekasser og mere natur m.v. Mindre græsslåning rundt omkring.
Evt. ny aftale om en gammel pølsevogn. Henrik og Bjarne arbejder sammen om dette.
Helle foreslog, at pressemeddelelser sendes ud via mail til alle frivillige.

Eventuelt:
Mødet afsluttet kl. 1900.

