
Referat fra møde den 13. januar 2022 

Bestyrelsen for Frivilligforeningen Nyvang 

 

 
Deltagere: Ole, Jan, Esben, Gert, Henrik, Frits, Jette, Bodil 

Der var afbud fra:  Tove 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt, når et referat har været udsendt i en uge til kommentering, kan det 
offentliggøres på Nyvangs hjemmeside, skal altid godkendes efterfølgende. 
 

3. Nyt fra Frits, herunder Nyvangs bestyrelse  
a. Regnskab 2021 tegner til at balancere omkring et nul, tilfredsstillende i 

forhold til endnu en sæson med Corona og ingen hjælpepakker som i 2020. 
Der budgetteres med 70.000 gæster i 2022 mod 60.000 sidste år, hvilket 
ikke blev nået. 

b. Økonomi fortsat. Energipriserne stiger voldsomt, en væsentlig årsag til at 
holde lukket i 1½ måned her i vinter. Det forventes, at energiudgifterne vil 
stige med 400.000 kr. i 2022 mod 2021. 

c. Efter at have modtaget 1. mill. Kr. fra Holbæk kommune til renovering af 
taget på Madam Blå, er arbejdet nu igangsat. 

d. Frits omdelte det foreløbige program til Nyvangs 30 års fødselsdag lørdag 
den 28. maj. Bestyrelses for Nyvang har tiltrådt budgettet for dagen. Alle sejl 
sættes til. Festen starter med morgenkaffe og slutter med bal. 

e. Der er nu modtaget donationer på kr. 450.000 til etablering af Andersens 
magasin, der skal indrettes mellem telebutikken og apoteket. 

f. Skoletjenesten har søgt penge til udvidelse af aktiviteterne 
g. Garagebygning til Zonen.  Frits og Benjamin har foreslået, at der laves en 

garagebygning og et cykelværksted på modsatte side af Zone Bygningen. 
Frederik Madsen har meddelt, at det foreliggende projekt bør ændres. Der 
søges om flere midler hertil. 
 

4. Nyt fra Esben, ingen bemærkninger  
 
5. Kørselsgodtgørelse, status ved Frits/Esben 

Henrik, Jette og Esben skal udarbejde et oplæg til Nyvangs bestyrelse, hvor 
økonomien gennemgås for de ”goder” frivillige får. Endvidere komme med 
forsalg til, hvilke regler, der skal gælde de enkelte ydelser. Det er en 
forudsætning, at den samlede økonomiske ramme ikke stiger. Gruppens 



forslag skal drøftes på det næste bestyrelsesmøde inden fremsendelse til 
Nyvangs bestyrelse, der holder møde i starten af april måned 2022. 
Udgangspunktet er en oversigt, som administrationen har udarbejdet med 
afsæt i 2019 tal. 
 

6. Fastlæggelse arbejdsopgaver, prioritering og forankring, bilag 
Det reviderede notat blev taget til efterretning. Ligeledes blev forsalgene til 
aktiviteter tiltrådt. 
a. Møder for alle frivillige med oplæg om Nyvangs tidsperiode, sprog mm 

(Bodil og Henrik koordineret med Benjamin) 
b. Laugsformand skal have værktøjer (evt. et kursus) til at håndtere regler for 

”opførsel” mv., altså hvad er laugsformandens arbejdsopgaver (Tove) 
c. En "velkomstbrochure", som supplement til introduktion af nye frivillige. Der 

skal være information om alt det, man bør vide, samt alt det man fik at vide 
til intromødet og rundvisningen, men som man måske har glemt igen, fordi 
det hele er så nyt og spændende. På den måde sikrer man, at alle frivillige 
har fået den samme information (Tina Klinger og Esben) 

d. Udarbejde Aktivitetsplaner (foreløbige) i alle laug for årets store events. 
Drøftes på Laugsformandsmøde den 5. april. Esben koordinerer med 
Benjamin. 

e. Kompetenceudvikling af de frivillige for at opnå status/færdigheder i 
forskellige Laug, så man kan indgå i andre Laugs arbejde 
Det blev bemærket, at det er den enkelte frivillige, der skal have et ønske 
om at være medlem i et eller flere laug. Det er lauget der oplærer 
medlemmer. 

7. Evt. fornyet gennemgang af vedtægter, bilag  
Dato for fremsendelse af forslag til generalforsamlingen ændres fra den 15. 
februar til 10. marts. Esben skriver ud til de frivillige for at gøre opmærksom 
på datoen den 15. februar. 
 

8. Kommende arrangementer  
a. Fastsættelse af Laugsmøder 2022, 5. april og 16. august.  
b. Aktivitetsplanen for 2022, Frits, blev gennemgået. Planen er blevet overført til 

Team up. Alle frivillige opfordres til at have Team Up kalenderen på en 
telefon. 

c. Liv i Landsbyen, Tove. Der planlægges med to arrangementer, 21. maj og 27. 
august. Der er oprettet en Facebook gruppe nu med knapt 30 medlemmer. 
Der afholdes et planlægnings møde den 15. februar. Tove er tovholder. Bodil 
og Esben deltager også fra bestyrelsen, endvidere Carsten Andersen og Tina 
Klinger.  

d. 30 års fødselsdag, Frits, se under nyt fra Frits. 
e. Fællesmøde vedr. opfølgning på julearrangementet den 1. marts  
f. ”Julekroen” (barakken) er kun i anvendelse til Høst- og Julemarkederne 
 

9. Dagsorden for generalforsamling den 28. marts 2022 kl. 19.00, udkast 
vedhæftes, Esben  



Dagsordenen skal indeholde alle de nuværende dagsordenspunkter, der må 
ikke tages forskud på vedtægtsændringer. 
Henrik reserverer Kuben til generalforsamlingen. 
Esben udsender allerede nu foreløbig dagsorden, da forsalg skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. 
Alle på valg søger genvalg. 
Der var enighed om, at den første periode for alle valgte bestyrelses 
medlemmer er fra valget i efteråret 2021 indtil generalforsamlingen i marts 
måned 2022. 
Esben har udkast til beretning færdig inden næste bestyrelsesmøde 
  

10. Fastlæggelse af nyt bestyrelsesmøde, forslag torsdag den 3. marts 2022 kl. 
13.00. Blev vedtaget. 
 

11. Eventuelt 
Sammenkomster for frivillige: 
Matador forestilling den 15. juni, sommerteater 11. august og Mortensaften 
den 9. november 


