
Beretning Generalforsamling Frivilligforeningen Nyvang 

mandag den 28. marts 2022 kl. 19.00 

 

Velkommen til den første ordinære generalforsamling i Frivilligforeningen Nyvang. Den 
stiftende generalforsamling blev afholdt den 23. august. 

Det er dejligt at se så stort et fremmøde. 

Praktiske bemærkninger: Kaffe under stemmeoptælling 

Afstemningsregler: Jeg tror, at der bliver afstemning, når vi skal vælge 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

På hver stemmeseddel skal der anføres 3 navne, således at hvert medlem i princippet 
vælger den fulde bestyrelse der skal udskiftes. Såfremt der ikke anføres 3 navne, er 
stemmeseddel ugyldig 

De 3 personer der totalt set får flest stemmer, er herefter valgt. 
 
Stemmetællere: Helle, Hans og Thomas 

 

1. punkt på dagsordenen er valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår tidligere bestyrelsesmedlem i Nyvang Sten Rasmussen som dirigent. 
Andre forslag? 

Pause 

Det ses ikke at være tilfældet, hvorfor Sten er valgt. 

Jeg giver herved ordet til Sten. 

 

Beretning 

 

Velkomst 

Tak og hjertelig velkommen til så mange frivillige, der er tilmeldt godt 100. 

På vegne af hele bestyrelse inkl. suppleanter vil jeg takke jer for den tillid I har vist os ved 
at vælge os til bestyrelsen. Tak. 

 

Bestyrelse 

Bestyrelsen valgte på dets konstituerende møde, at suppleanterne altid inviteres med til 
bestyrelsesmøderne, det har allerede vist sig, at det var en god beslutning. Suppleanterne 
har ingen stemmeret, men indtil nu har der ikke været behov af afstemninger. 



Vi har afholdt 5 møder, alle referater er tilgængelige på Nyvangs hjemmeside.  

Som det fremgår af bestyrelsesreferaterne, har vi drøftes bestyrelsens arbejdsopgaver. 
Hvad er vi sat i verden for? 

Ja udover at medvirke til at få et så godt samarbejde mellem os frivillige og mellem os 
frivillige og administrationen, så har vi besluttet, at disse arbejdsopgaver er meget vigtige 
for os, for jer og forhåbentlig også hele Nyvang. 

Der er u prioriteret: 

1. Møder for alle frivillige med oplæg om Nyvangs tidsperiode, sprog mm. 

2. Laugsformand skal have værktøjer (evt. et kursus) til at håndtere regler mv., altså hvad 

er forventningerne til laugsformandens arbejdsopgaver  

3. Kompetenceudvikling af os frivillige for at opnå status/færdigheder i forskellige Laug, så 

vi efter behov kan indgå i andre Laugs arbejde – når nødvendigt 

4. 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 vi, at alle frivillige har fået den samme information 

5. Udarbejde Aktivitetsplaner (foreløbige) i alle laug for årets store events, på sigt, som 

det hedder, samt strukturere vores deltagelse i de store events mv. 

Noget er sat i værk, andet afventer. 

 

Information 

Vi forsøger at informere så godt som muligt, dvs. gennem referaterne, information gennem 
Nyvangs Posten, ikke mindst informationer fra frivilligkoordinatoren – det er jo Henrik og 
så udsendelse af information via mail direkte til alle frivillige. 

Tak til alle, der gør en stor indsats for at holde os orienteret. 

 

Samarbejde med Nyvangs bestyrelse og administrationen 

Organisatorisk 

Først, Nyvangs bestyrelse har fået ny formand ved Ole Hansen Kulturudvalgsformand, 
velkommen til Ole, han er heldigvis også en Nyvang kender. Årsagen til formandsskiftet er 
den simple, at Carsten Andersen ikke opnåede genvalg til Holbæk Kommunalbestyrelse. 
Der skal udpege et medlem af kommunalbestyrelsen til Nyvangs bestyrelse. 

Også i her vil jeg give udtryk for min anerkendelse af Carstens store indsat for Nyvang, 
heldigvis fortsætter han blandt andet som panserbasse. Tak Carsten. Han er Corona 
fraværende, jeg har meddelt ham, at jeg vil takke ham i dag. 

Sten Rasmussen vores dirigent har også valgt at kvitte bestyrelsesarbejdet i Nyvang, også 
en tak til dig Sten.  

Der er pt. ikke fundet en afløser for Sten. 



 

Samarbejde Nyvangs bestyrelse 

Jeg og hele bestyrelsen er ikke i tvivl om, at opdelingen af arbejdsopgaverne mellem den 
professionelle bestyrelse og Frivilligforeningen inkl. Bestyrelsen er og vil blive et gode for 
Nyvang.  

De store linjer og dermed beslutninger træffes af bestyrelsen inkl. Økonomi. Det er 
administrationen/direktøren, der leder Nyvang. Frivilligforeningen bakker op herom. Vi har 
selvfølgelig adgang til til hver en tid at argumentere imod, hvis vi er uenige i noget.  

Jeg tror så bare ikke, at det vil blive ofte – med andre ord yderst sjældent. 

Frivillig Bestyrelsen har ingen økonomiske beføjelser. Vi får måske et økonomisk råderum 
til nogle af vores aktiviteter, men ingen økonomi, hvilket er godt. Ifølge vedtægterne 
fastsætter vi et kontingent, det er det eneste. 

Vi skal arbejde sammen – trække på samme hammel, må det jo hedde, når vi nu er i 
Nyvang. 

Frivilligforeningen skal fokusere på os frivillige. Vores indre liv, vores liv sammen i vores 
laug, vores liv ved de store events, hvor der trækkes ekstra på os og vores liv sammen 
med de professionelle, Nyvangs bestyrelse og administrationen. 

En meget væsentlig arbejdsopgave for os er, at understøtte visionerne for Nyvang fastlagt 
i et samarbejde mellem Bestyrelsen, administrationen og direktøren. 

 

Samarbejde frivillige, vagtskemaer 

Det er bestyrelsens opfattelse, at der er et godt sammenhold blandt os frivillige, det er 
nødvendigt, for selvom vi er mange, så kniber det somme tider med, at alle vagter kan 
udfyldes. Alle forretninger skal jo gerne være åbne på de mange åbningsdage.  

Det er samarbejdet, der gør Nyvang til Nyvang. 

Vi hilser med tilfredshed, at frivilligkoordinatoren, ihærdigt arbejder på at skabe et ugentligt 
overblik over, hvem er på vagt, hvornår og hvor. Det vil medvirke til, at alle steder med 
publikumsadgang er bemandede. Det er det, der er unikt i Nyvang.  

Ikke bemandende forretninger skal altid være med åbne døre og tændt lys – ellers går 
gæster ikke ind. 

I år er det en forudsætning, at der er vagtlister for alle laug. Så bliver det også muligt at 
give besked til Jeanette i Madam Blå i god tid, så vores madpakker er parate til kl. ca. 12.  

Et stort hjertesuk: Lad nu være med at spise naboens madmakke. Det bliver nu nok ikke 
så svært i den kommende sæson, Jeanette bestemmer dagens menu, der kan bestå af 
smørrebrød, ”rester” fra dagen i forvejen mv.  

Det skaber et hurtige flow hos Jeanette med mindre madspild til følge. 

 



Økonomi 

Nu tilkommer det ikke mig at orientere om Nyvangs økonomi, det er Frits’ afdeling. 
Økonomien er stram, men jeg håber, at der snarest findes penge til at indkøbe et IT 
system, der kan håndtere vores vagter, bestilling af mad og kørsel mv. 

Kilometersats mv. 

Bestyrelsen fik før jul et ønske om, at kilometersatsen bliver hævet grundet stigningen i 
benzinpriserne. Der blev rettet henvendelse til Nyvangs bestyrelse, der har anmodet Frits 
om at komme med forsalg til en kilometersats.  

Vi frivillige får forskellige ydelser, når vi er i Nyvang, f.eks. frokost, kørselsgodtgørelse, 
invitation til teaterforestilling, Mortens aften mv. Det er opgjort, at vi modtager ydelser for 
ca. 650.000 kr. om året. Det forventes, at Nyvangs Bestyrelse træffer beslutning på dets 
møde i næste uge om, at kilometersatsen fortsat er 1 kr. pr. km. 

Traktørlauget. 

Henrik har oprettet alle os, der deltog i Julemarkedet, som medlemmer af Traktørlauget. 
Det vil gøre det meget lettere at rekruttere til de kommende fælles aktiviteter. Send besked 
til Henrik om, at du også vil være medlem af dette laug. Der bliver tale om ”fællesledelse”.  

Flere var til møde i Traktørlauget forleden dag. Her fik vi talt om, hvordan en traktørbod 
skal være bemandet f.eks. til Swapmeet.  

Der arbejdes videre hermed, vi mener, vi har knækket koden godt hjulpet af Gert og 
Henrik, tak for det.  

Så skal vi også have klaret julemarkedet, det er jo en Jette/jætteopgave, her er både 
Traktørlauget og ”juleforberedelseslauget” involveret. 

Vi skal huske på, at vi er frivillige i Nyvang med base i et laug.  

Laugsformandsmøde. Der er planlagt to i år den 5. april og den 16. august begge dage 
kl. 15.00. 

Liv i Landsbyen bliver afholdt 2 lørdage, første gang den 21. maj. Der var 
planlægningsmøde den 10. marts. Mange har meldt sig, flere ønskes, jfr. allerede udsendt 
information. Vi har forsøgt at bruge en lukket Facebook gruppe til kommunikation. Det har 
virket. Kan sikkert bruges i andre sammenhænge. 

Bag Kulisserne gennemføres den 23. april for første gang. Informationen herom er 
udsendt. 

30 års fest den 28. maj 2022. Det bliver stort, Frits orienterer senere.  

Sker der ellers noget i 2022? Jeps det gør der. Det er f.eks.  nå ja, det er jo Frits’ afdeling 

Administration 

Der skal lyde en tak til Nyvangs ansatte, der er ingen Nyvang uden jer, mange tak for et 
meget stort engagement. 

Det er bestyrelsens opfattelse og også min helt klare vurdering, at der er og fortsat skal 
være et meget nært samarbejde mellem os frivillige, administrationen og de to bestyrelser. 



Vi er sammenbragte børn, der gør alt for at samarbejde – ikke modarbejde hinanden, vi 
kan selvfølgelig have forskellige opfattelser.  

Det er Nyvang der er vores omdrejningspunkt – altid. 

Hvem er vi frivillige? 

Lidt statistik: Vi er godt 550 frivillige pt. Vi er fordelt i 60 laug, nogle laug er halvdøde, dvs. 
ingen medlemmer. Andre yderst levende, der er fra 1 medlem til 50 medlemmer.  

Vi har et par æresmedlemmer, disse skal have en særlig tak for mange års ihærdig 
indsats. 

Jeg har analyseret lidt på tallene: 

Alder 
 

Procent 

Født i 
30’erne  4,7 

Født i 
40’erne  33,9 

Født i 
50'erne  42,2 

Født i 
60’erne  8,3 

Født i 
70’erne  4,7 

Født efter 
1980  6,1 

 
 100,0 

Ældste er: 

Svend Aage Hansen, traktorlauget, født i 1932 

Yngste er: 

Ella Lindberg Hermann født i 2007 

 

Kontingent 

Der har været flere røster fremme om, at det skal være gratis for os frivillige at have 
adgang til Nyvang, når vi ikke er på vagt.  

Kontingentet ”fastsættes” under punkt 6. Jeg vil her klart tilkendegive, at det er Nyvangs 
Bestyrelse, der er økonomisk beslutningstager, ikke os. Det kan vi være uenige om, med 
sådan er det. 



Der arbejdes på, at vores Frivilligkort f. eks. kan give gratis adgang til andre museer mv. Et 
par aftaler er indgået. 

Afslutning 

Til sidst vil jeg gerne takke for samarbejdet i bestyrelsen. Det har for mig været 
inspirerende at lære jer at kende og samarbejde med jer. 

Tak 

Dette var, hvad bestyrelsen har valgt at bringe, efter det første godt halve år. 

 

Til allersidst. Lad os håbe på, at 30 året for Nyvangs eksistens bliver Corona frit og et 
virkeligt succes år.  

Meget tyder på det allerede. Vi er godt på vej – sammen.  

Frits har budgetteret med 70.000 gæste. 

 

Tak 


