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I slutningen af marts havde vi laugsformandsmøde, hvor løst og fast blev drøftet. Det var et godt møde, der 
viste, at vi i fællesskab er på vej i den rigtige retning. Tak for et godt møde og for jeres engagement på 
mødet. 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen blev som bekendt afholdt 9. april, hvor ca. 120 medlemmer var til stede. Det blev en 
god generalforsamling med enkelte spørgsmål, før vi gik over til valget af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter. Alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer stillede op og dertil kom yderligere kandidater, så 
der var ”kampvalg” om posterne, hvilket er meget positivt. I mange foreninger kæmper man en sand kamp 
for at finde nogen, der ønsker at gøre en indsats i bestyrelsen, men sådan er det heldigvis ikke på Nyvang.  
Jørgen Dan Pedersen, Bjarne Hansen og Klaus Brigsted blev alle genvalgt til bestyrelsen, og Carsten Nielsen 
blev genvalgt som suppleant. Vi tog til gengæld afsked med Ida Møller, og i stedet blev Gert Nielsen valgt 
ind som suppleant.  Willy Lisby blev genvalgt til bestyrelsen som det medlem, der har særlig kompetence på 
det økonomiske område. De fire øvrige, der er med i bestyrelsen, var ikke på valg i år. Generalforsamlingen 
blev flot ledet af Helge Fredslund som dirigent. Tak for det! 
Konstituerende møde i bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen, og her blev jeg genvalgt som formand, Jørgen Dan 
Pedersen blev næstformand og Willy Lisby og undertegnede sidder fortsat i forretningsudvalget. 
Jørgen Dan fortsætter som bestyrelsens sparringspartner vedr. personaleforhold, Willy skal naturligvis 
holde øje med økonomien, og derudover blev Jette Graves, Klaus Brigsted og Helle Helmich genvalgt til 
arbejdsgruppen, der har særligt ansvar for kontakt til laugene. 
En ny arbejdsgruppe, der skal kigge på ejendomme og arealer så dagens lys på mødet. Her kommer 
undertegnede, Willy Lisby og Henrik Bøllingtoft til at sidde. Derudover kan vi hente andre ind med særlige 
kompetencer på området til støtte i arbejdet. Det handler bl.a. om indretning af Vej- og Bro, 
parkeringspladser og vejes belægninger m.v. 
Andelslandsbyen vinder en fornem pris 
Historiske Dage blev afholdt i weekenden i Øksnehallen i København. Andelslandsbyen Nyvang var særdeles 
synlig ved arrangementet, idet der udenfor stod tyske soldater (det var jo 9. april) og indenfor blev der 
serveret ”måge i karry” på en flot stand. Vi fik en fornem andenplads ud af ni for vores levendegørelse af 
besættelsesarrangementet. Det var et meget skrap felt, som vi oppe imod, og det gør præstationen endnu 
flottere.  
Fra bestyrelsen skal lyde et stort tillykke til vores medarbejder Benjamin og andre fra medarbejderstaben 
og naturligvis også til Keld for det flotte benarbejde, der har ført til, at vi modtog den fine anerkendelse. 
Det kan få stor betydning ved fremtidige ansøgninger hos fonde m.v., at vi har fået en så fin pris, da den 
understreger det flotte arbejde, der ydes ved vores arrangementer.  
Benjamin var i ”Go´Morgen Danmark” på TV2 fredag den 8. april, hvor han sammen med en af de ”tyske 
soldater” fortalte om arrangementet, og hvorfor vi laver det. Det var rigtig god reklame for 
Andelslandsbyen på landsdækkende TV! 
Sæsonen starter 
På lørdag går det løs med den nye sæson. Det bliver markeret med optog i byen og efterfølgende åbning på 
Andelslandsbyen.  Det skal nok blive festligt. Jeg håber, at jeg ser mange af jer undervejs rundt i byen og på 
Nyvang senere.  
Der er mange bolde i luften i øjeblikket udover de forskellige arrangementer i form af ombygninger, 
vedligeholdelse og mange andre ting, så vi kommer garanteret ikke til at kede os den kommende tid. 
Lad os håbe, at vi får en god sæson med godt vejr på alle dage, selv om det nok er vel optimistisk, så kan 
man jo altid håbe! 
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