Nyhedsbrev fra formanden marts 2016
En glædens dag for Andelslandsbyen
Onsdag den 160316 blev en glædens dag for Andelslandsbyen Nyvang. Efter flere års tovtrækkeri er det nu
helt sikkert, at vi får rådighed over det tidligere Vej- og Bromuseum, idet Holbæk kommune har købt
bygningen af staten, og dernæst indgår vi en aftale om at leje bygningen af kommunen på særdeles
rimelige vilkår. Det skete ved byrådets behandling af købet på et møde onsdag aften.
Der er næppe mange ting, der er blevet diskuteret så mange gange, og er vendt og drejet så grundigt som
Vej- og Bro bygningen, men ganske som i eventyr skal man ofte grueligt meget ondt igennem, før det bliver
godt og tingene løser sig.
Overtagelsen af bygningen betyder, at vi kan arbejde videre med planerne om at flytte billetsalget, åbne en
lille butik og ikke mindst gøre det muligt for eks. gamle hæderkronede firmaer, der er udsprunget af
andelsbevægelsen, at lave udstillinger og fortælle den spændende historie fra fortid til nutid og vise
udviklingen. Det bliver spændende at se, hvad vi kan få held med. Det er min vurdering, at ovennævnte kan
blive et rigtig godt løft for Andelslandsbyen Nyvang. Vi skal naturligvis nok fortælle en masse om det
undervejs.
Tillykke til os alle sammen med den nye bygning, der endnu ikke har fået et navn, men det finder vi jo nok
ud af hen ad vejen. Lad os bare få nogle forslag, så kan vi finde det helt rigtige navn om nogen tid.
Vinterens foredrag og undervisning
Foredrag og undervisning er så småt ved at være overstået, og det har efter min mening været en stor
succes. Jeg har desværre ikke selv kunne deltage i alle arrangementer grundet ferie, og derfor var jeg heller
ikke med til frivilligaften. Jeg kan forstå, at det var en god aften, men nogen savnede indlæg fra bestyrelsen.
Vi vil på vores bestyrelsesmøde på mandag evaluere programmet for at finde ud af, hvad en frivilligaften
skal indeholde, og hvad den ikke skal indeholde.
Studenterjob
Flere har studset over en jobannonce, hvor Andelslandsbyen Nyvang søger studentermedhjælpere.
Opslaget kunne godt læses som om, at vi fremover skal have studenter og ikke frivillige til at formidle i
vores huse. Sådan forholder det sig naturligvis ikke.
Jeg ved, at direktøren i sit nyhedsbrev, der udsendes nogenlunde samtidig med dette, vil forklare
intentionerne for ansættelserne nærmere. De unge mennesker skal indgå i helt særlige projekter, og det
kommer ikke til at betyde ændringer for os frivillige. Jeg tør også godt love, at det er noget, som
bestyrelsen holder meget øje med, og som vi har en god snak med direktøren om, men som sagt henvises
til Kelds nyhedsbrev.
Generalforsamling
Generalforsamlingen nærmer sig, og selv om vi har fået en ny bygning, hvor vi rent faktisk godt kan være i
til generalforsamlingen, så holder vi fast i at bruge Kuben på Seminariet i denne omgang. Der er sendt

indbydelser ud, og det vil vi ikke lave om på her kort tid før generalforsamlingen. Vi lover, at der ganske
snart laves et arrangement, hvor alle kan tage de nye lokaliteter nærmere i øjesyn.
Vi er snart i gang
Der er nu under en måned til, at den nye sæson starter for alvor. Det bliver spændende, og jeg er sikker på,
at alle medlemmer og frivillige glæder sig lige så meget som jeg og den øvrige bestyrelse til sæsonstart.
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