
Nyt fra direktør og formand marts 2020 

 

Det vil være meget forkert at sige, at Nyvang ligger stille hen og venter på sæsonstart. Der 

har aldrig været så meget aktivitet før en sæsonstart som i år. 

Gang i indretning af forretninger 

Der arbejdes på flere fronter. Der er fuld gang i indretningen af de to nye butikker og 

læge/sygeplejersker klinikken i forretningsgaden. Det er en ordentlig mundfuld, og der er 

virkelig blevet lagt alle kræfter for dagen for at gennemføre renoveringen. Magasinlauget 

og andre har ydet en kæmpe indsats, og det gør de stadig, da lokalerne ikke er færdige 

endnu, men vi har som bekendt en deadline – 25. april – hvor lokalerne skal indvies.  

Tusind tak for indsatsen indtil nu. Vi håber, at I holder ud til arbejdet, er færdigt! 

Nyt fra damptromlerne 

Damptromlerne er i fuld gang med at indrette en del af hallen, hvor vi tidligere havde 

udstilling af hestevogne. Det bliver rigtig godt, og de store maskiner kommer til at 

præsentere sig på en meget fin måde over for vores gæster. 

Flytning af administration 

Vores administration flytter i disse dage til administrationsbygningen – tidligere kaldt DGI 

bygningen. Michael og hans folk har haft meget travlt med indretningen af kontorerne med 

nye vægge, maling og behandling af gulve.  

Selve flytningen foregår i denne uge, og dernæst skal der bruges tid på at komme på 

plads m.v., men det tegner rigtig godt. Vi er dog langt fra færdige med flytningen, idet 

tekstillauget skal flytte ned for enden af administrationsbygningen, hvor der nu er 

opmagasineret en masse ting, og disse ting skal flyttes et andet sted hen, så der er 

masser at lave, før alt er på plads.  

Hvad så med hovedbygningen 

Det vil være naturligt, hvis nogen spørger om, hvad der skal ske med hovedbygningen, når 

administrationen er ude. Meningen er på sigt, at den skal omdannes til den 

proprietærgård, som den var tidligere i stueetagen. I første omgang skal vi have indrettet 

den stue, hvor sygeplejerskerne har været, så den igen bliver åben for publikum, og resten 

må så komme efterfølgende også i takt med, at vi får penge til det.  

Røde lade 

Der er i øjeblikket fuld gang med at tegne skitseforslag til, hvordan vi forestiller os, at den 

røde lade skal indrettes. Dette skal bruges i forbindelse med fondsansøgninger, og så er 

grund til at glæde sig over, at der er kommet et fint nyt tag på stakladen. Det har virkelig 

pyntet, og nu vælter regnen ikke ned over de ting, der står derinde.  

Der venter et stort oprydningsarbejde på den del af Nyvang, før vi kan slå dørene op til 

publikum. 



Generalforsamling 

Som tidligere omtalt holdes generalforsamlingen torsdag den 16. april på Elværket kl. 

1700.  Grunden til, at det bliver på Elværket er, at vi kun må være 149 i vores lokaler på 

Nyvang, og der er ikke nogen, der skal gå forgæves til generalforsamlingen, fordi der er for 

mange. Vi håber, at der ikke er for mange, der er inviteret til fødselsdag hos Majestæten 

den aften.  

Der arbejdes i øjeblikket på en årsberetning, der kommer ud sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen.  

 

Årskort 

Har du fornyet dit årskort? Der er tid endnu, men en forudsætning for at stemme til 

generalforsamlingen er som bekendt, at man skal have betalt kontingent for 2020. 

 

Et hårdt forår for alle 

”Jeg ved godt, at vi har spændt buen kraftigt i dette forår, og der stilles mange krav til de 

frivillige, og I skal alle have tusind tak for jeres indsats indtil nu. Jeg tør godt love, at vi til 

næste år vil skrue mere ned for arbejdsindsatsen. Den er meget høj i øjeblikket,” erkender 

Frits.  

 

Vi glæder os til at se jer rundt omkring i den næste tid inden åbningen. 

 

Venlig hilsen. 

 

Frits og Carsten  

 


