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Referat bestyrelsesmøde torsdag den 3. marts 2022 kl. 13.00, 

Møderummet hos Frits 

 

Afbud: Henrik og Gert 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

3. Nyt fra Frits og Esben, herunder Nyvangs bestyrelse 

Nyvangs bestyrelse har valgt Ole Hansen (kulturudvalgsformand) til formand for 

bestyrelsen. 

Holbæk kommune har indkøbt et stort telt (21*14 meter), kan bruges til store 

arrangementer f.eks. Høstmarked, kan stå på pladsen bag ved den østlige længe 

(butikkerne). Der er lejeafgift til kommunen. 

Madam Blå er færdig renoveret. Har fået sat 3 kvistvinduer på, nyt tag og 

”glasstuen har også fået tag på. 

Regnskabet for 2021 udviser et underskud på ca. -400.000 kr. Der kom ikke så 

mange besøgende, 48.000. Budgettet for 2022 udviser et underskud på -30.000 

kr. Vi håber på en rigtig god sæson, der er budgetlagt med 70.000 gæster. 

Der vil til sommer være 5 forestillinger med titlen fra Skjern til Varnæs, den ene 

forestilling den 15. juni er dedikeret os frivillige. Afholdes i stakladen. 

4. Kørselsgodtgørelse, oplæg fra Jette, Henrik og Esben, bilag 

Oplægget blev godkendt. Skal godkendes af Nyvangs bestyrelse på dets møde 

den 7. april 

5. Fornyet gennemgang af vedtægter, bilag fra Telelauget  

Vedtægter uændret. Telelaugets forslag blev drøftet. Telelauget ønsker, at 

frivillige ikke skal betale kontingent samt have fri adgang til Nyvang. Det er 

Nyvangs bestyrelse, der er ansvarlig for økonomien, hvorfor Frivilligforeningen 

ikke kan beslutte kontingentets størrelse. De øvrige punkter kan bestyrelsen 

tilslutte sig, dog kun 1 fuldmagt. 

6. Fastsættelse af kontingent for 2023 for medlemmer af Frivilligforeningen 

Nyvangs bestyrelsen har besluttet, at kontingentet er 100 kr. pr. år, samt fri 

adgang til Nyvang. 



 
7. Dagsorden for generalforsamling den 28. marts 2022 kl. 19.00, udkast 

vedhæftes, Esben 

Dagsorden gennemgået, punkter drøftet generelt 

8. Praktik vedr. generalforsamlingen, bilag 

Bilaget gennemgået, punkter tilføjet. 

9. Kommende arrangementer 

a. Punkter til Laugsmøde den 5. april 2022, bilag 

Listen blev gennemgået, yderligere punkter tilføjet 

b. Aktivitetsplanen for 2022, Frits 

Er nu færdig og godkendt 

c. Liv i Landsbyen, Tove 

Datoen blev fastholdt, dvs. den 21. maj og 27. august. 

Der er planlægningsmøde den 10. marts. 42 er pt. tilmeldt Facebook 

gruppen 

d. 30 års fødselsdag, Frits 

Frits orienterede. Det bliver en fest (selvfølgelig bliver vejret godt), 

administrationen er i fuld gang med at planlægge. Dagen starter kl. 8.30 

for de frivillige og indbudte gæster med meget mere.  

Der er lejet et meget stort telt 34*21 meter. Dagen slutter med fest i teltet. 

e. Traktørlauget 

Der blev afholdt møde den 1. marts for de deltagere, der havde været med 

i Traktørlauget til julemarkedet. Der blev nedsat en styregruppe, der skal 

planlægge og styre de store events. Der skal være en ansvarlig for hver 

enkelt dag. 

f. Besættelses arrangementet 

Nyvangs bestyrelse har drøftet Besættelsesarrangementet i lyset af 

Ruslands krig mod Ukraine. Enighed om, at det kan gennemføres, dog 

ikke noget i skyttegravene (Østfronten). Kan blive aflyst med kort varsel. 

Argumentet er, at det er historisk korrekt. Det er Frits, Benjamin og Ole 

Hansen (formand), der evt. udtaler sig til medier. 

g. Teaterforestilling forslag fra Pernille, Esben orienterer 

Der var enighed om, at der sker så meget i år, at frivilligforeningen ikke 

arrangerer noget. Her link til Teatrets hjemmeside: 

https://www.teatergaarden.dk. Denne teaterforestilling har intet med 

forestillingen på Museet. 

h. Andet, alle 

Ingen bemærkninger 

10. Fastlæggelse af nyt bestyrelsesmøde 

Efter generalforsamlingen, konstituerende møde. Mødedato fastlægges på dette 

møde. Esben udarbejder dagsorden til mødet. 

11. Eventuelt 

Husk adgang til mødelokaler i Administrationen via dør længst til højre. 

 

 

https://www.teatergaarden.dk/


 
Esben Stubager 

31. marts 2022 


