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Kære alle. 

 

Det er dejligt, at vi endelig kunne slå dørene op og komme i gang med sæson 2021. Det har været en hård 
fødsel med mange spekulationer. Hvad kunne vi holde af store arrangementer, og hvad måtte vi aflyse? 

Store arrangementer er aflyst 

Det har indtil videre kostet vores besættelsesarrangement, hvilket mange potentielle gæster har været 
kede af, da det for mange er en tradition, at de skal på Nyvang under det arrangement.  

Swappmeet kunne vi heller ikke holde, hvilket naturligvis også var ærgerligt, men vi må og skal naturligvis 
rette os efter de retningslinjer, som der er udstukket fra centralt hold. Heldigvis ser det ud til, at 
restriktionerne er på vej væk inden for en overskuelig fremtid.  

Endelig bestyrelsesmøde 

De mange restriktioner har betydet, at vi ikke har kunnet møde fysisk i bestyrelsen i snart mange måneder. 
Flere bestyrelsesmedlemmer var ikke lune på at holde virtuelle møder, men naturligvis har 
forretningsudvalget være samlet i mellemtiden.  

Den 12. maj var bestyrelsen samlet, og der var i sagens naturlig mange ting på dagsordenen. Frits kunne 
fortælle om den daglige drift og vores økonomi, medarbejdernes arbejdsområde og nye tiltag med søgning 
af fonde m.v. 

Vi blev ikke færdige med alle punkter, og derfor bliver der lavet et nyt bestyrelsesmøde i juni, hvor vi bl.a. 
skal fastsætte dato for en generalforsamling, hvor vi skal nedlægge den hidtidige forening og starte en ny 
frivilligforening, der skal vælge en ny bestyrelse til foreningen. Vi forventer, at generalforsamlingen bliver i 
august. 

Nyvangs fremtidig bestyrelse er udpeget, og den kommer til at bestå af fem medlemmer, der har de 
kvalifikationer, som Holbæk Kommune har pålagt Nyvang, at de skal have. Det fortæller vi meget mere om i 
et senere nyhedsbrev.  

Du kan læse referater fra bestyrelsesmøderne på vores hjemmeside.  

Covid-19 

Pandemien har præget alt i samfundet i nu mere end et år, og naturligvis også Nyvang. Vi har modtaget 
diverse hjælpepakker, der har gjort, at vi har kunnet holde økonomien på et fornuftigt leje. Der er nu nye 
hjælpepakker på vej, og vi er naturligvis spændte på, hvilket betydning de får for os.  

Der er restriktioner på omkring adgang til Nyvang, hvilket bl.a. indebærer, at man skal være testet negativ 
både frivillige og for gæster. Det er naturligvis lidt besværligt, men det gælder jo mange andre steder også, 
og hvis alternativet var, at vi ikke kunne holde åbent, så er det vel til at leve med i en kortere periode.  

 



Nye tiltag 

Indretning af det nye apotek ved siden af Nyvang Sygehus skrider godt frem. Der er hentet diverse udstyr 
rundt omkring, der skal bruges i det nye apotek. 

Nyvang som kulisse 

Det er glædeligt at se, at Nyvang bliver brugt som kulisse i mange udsendelser i TV. I øjeblikket kan ses en 
spændende historie fra Bornholm, hvor der blev fundet rester af tyskernes V1 raketter. Vores 
husmandssted og politistation og andre steder kan ses i baggrunden. Der er også gang i optagelserne om 
Grønland, hvor også Nyvang er kulisse. Det giver os penge i kassen, at vi stiller lokaler og materiel til 
rådighed. 

Skærpet adgangskontrol 

Desværre ser det ud til, at vi bliver nødt til at skærpe adgangskontrollen til Nyvang, hvor det har vist sig, at 
der er en del uvedkommende færdsel uden for åbningstid. For at imødegå tyverier, som vi også har været 
ude for, så vil færre få direkte adgang til Nyvang, hvor man i stedet skal ringe på vores vagttelefon for at 
blive lukket ind eller ud. Det skal vi nok give yderligere information om til de forskellige laug.  

Nyt arrangement 

Antik og Genbrug er et nyt arrangement, som løber af stablen i sidste weekend af maj. Vi er meget spændte 
på, hvordan det bliver modtaget. Arrangementet hænger jo fint sammen med den tidsalder, som vi 
arbejder med, hvor netop genbrug og reparationer var en del af hverdagen i forhold til nutidens smid væk 
mentalitet.  

Velkommen til Destination Sjælland 

Vi har fået nogle nye beboere i administrationsbygningen, idet Destination Sjælland er rykket ind på 1. sal 
mellem Nyvangs administration og mødesalen.  

Destination Sjælland har tidligere haft kontorer i Odsherred, men da Odsherred kommune har meldt sig ud 
af samarbejdet, så er de rykket til Holbæk. Destination Sjælland er et turistsamarbejde mellem 
kommunerne, Slagelse, Sorø, Kalundborg og Holbæk. Udover kontoret i Holbæk er der også et kontor i 
Slagelse.  

 

 


