
Nyvangs Frivilligforenings generalforsamling 

mandag d. 28. marts 2022 

 

1. Valg af dirigent 

Sten Rasmussen  

Her blev der drøftet, hvorvidt man kunne benytte sig af fuldmagter. Ud fra de gældende vedtægter 

vurderede dirigenten, at de medbragte fuldmagter ikke kunne benyttes.  

Bjarne Hansen ønskede at få ført til referat, at han var uenig i denne vurdering. 

2. Frivilligforeningen bestyrelses beretning v Esben Stubager 

Velkommen til Ole Hansen, ny formand i Den Selvejende Institution Nyvangs bestyrelse og dermed et 

farvel og en stor tak for stor arbejdsindsats til Carsten Andersen.  

Endvidere trækker Sten Rasmusen sig fra Den Selvejende Institution Nyvangs bestyrelse, der skal 

derfor findes et nyt medlem, med kendskab til jura. 

Drøftelser af Frivilligforeningens bestyrelse opgaver: 

• Møder for alle frivillige 

• Laugsformænd; værktøj og forventningsafstemning 

• Kompetencer mv 

• Velkomstbrochure til de nye frivillige 

• Udarbejdelse af aktivitetsplaner 

• Information via hjemmeside, mail og Nyvangsposten 

• Bibeholde og fokusere på et godt samarbejde med den selvejende institution 

Nyvangs bestyrelse og administrationen 

           Læs endvidere den fulde beretning i vedhæftede bilag. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af frivilligforeningens regnskab 

Bestyrelsen for Frivilligforeningen har ingen økonomisk bemyndigelse og foreningen har ingen 

selvstændig økonomi, så derfor intet regnskab at godkende. Foreningen skal udelukkende fokusere 

på de frivillige og understøtte Nyvangs visioner.  

4. Årets gang, Frits Thorarinsson 

Frits var desværre fraværende pga. sygdom 

Nye tiltag 

Frivilligkoordinator Henrik Truesen arbejder på en model, evt. et It-system der kan give et ugentlig 

overblik, over hvem der er på vagt hvilke dage.  

Jeanette Theils vil fremover bestemme indholdet i de frivilliges frokost. Dette er både for at lette 

arbejdspresset i Madam Blaa, og for at mindske madspild mest muligt.  

Hvis man ønsker medlemskab i Traktørlauget, skal man skrive en mail til Henrik Truesen. 



Den Selvejende Institution Nyvangs bestyrelse 

Ole Hansen, ny formand for Den Selvejende Institution Nyvangs bestyrelse. 

”Mine intentioner for Nyvang er at løfte opgaven så godt som overhovedet muligt. Nyvang er et 

fyrtårn i Holbæk. Holbæks stolthed. Og her skal lyde en stor tak til alle de frivillige, som er nerven 

her.  

Jeg har intet imod nytænkning, men Nyvang må aldrig blive et tivoli, vi skal være tro mod tiden og 

her skal være total autenticitet.” 

Der blev yderligere drøftet hvilke årstal Nyvang repræsentere. Det fremgår af hjemmesiden, at 

Nyvang dækker fra 1870 til 1960 med hovedvægt på 1940’erne. 

Den Selvejende Institution Nyvangs nye bestyrelse består nu af:  

• Ole Hansen - Formand 

• Willy Lisby - Næstformand 

• Eskild Vagn Olsen 

• Jens Müller 

• Frits Thorarinsson 

• Esben Stubager 

• Benjamin Lamberth 

Hjemmesiden er opdateret med de nye medlemmer. Men vi er desværre bekendte med, at hos nogle 

figurerer den gamle liste. Der bliver arbejdet på dette.  

Vigtige datoer for april/maj 2022: 

• Åbningsdag d. 21. april  

• Bag kulisserne d. 23. april  

• Besættelsen d. 7. & 8. maj 

• Liv i landsbyen d. 21. maj  

• Jubilæumsfest d. 28. maj  

5. Indkomne forslag 

A Forslag til revision af vedtægter fra Frivilligforeningens bestyrelse: 

Det blev vedtaget, ved håndsoprækning, at bestyrelsen har bemyndigelse til at lave de ændringer som 

er markeret i bilaget/vedtægterne. Her er ikke tale om radikale ændringer, men mindre grammatiske 

ændringer.  

B Forslag til revision af vedtægter fra Telelauget: 

Telelaugets ændringsforslag blev gennemgået og følgende blev vedtaget med enighed uden 

afstemning: 

Forslaget om, at man kun kan være formand for et laug: Frivilligforeningen har det som mål, men 

der er desværre ikke nok, der ønsker en formandspost. Derfor kommer det ikke til at figurerer i 

vedtægterne.  

Kap 3, § 3, stk. 4: Linje 4 og 5 slettest. Dette blev vedtaget. Alle har kun en stemme. Ved 

stemmelighed bortfalder forsalget. 



Telelaugets forslag om 5 fuldmagter blev drøftet: Der blev enighed om, at hvert medlem kan 

medbringe én fuldmagt til generalforsamlingen. Dette bliver udspecificeret i vedtægterne af 

bestyrelsen.   

Kap 6, § 6, stk. 4: Sidste linje, sidste sætning. Linje slettes fra Frivilligforeningens vedtægter.  

Kap 9, § 9, stk. 1: 3. og 4. linje slettest. Dette blev vedtaget på baggrund af kap 3, § 3, stk. 4 

Telelaugets ændringsforslag blev gennemgået og følgende blev afgjort ved håndsoprækning: 

Kap 2, § 2, stk. 1: Forslag at skal erstattes af kan. Der var flertal for at bibeholde skal, så teksten 

forbliver uændret. 

Kap 2, § 2, stk. 3: Første to linjer ændres til: Alle medlemmer har gratis adgang til oplevelsescenter 

Nyvang. Dette blev ikke vedtaget, da det ikke er indenfor Frivilligforeningens kompetenceområde at 

beslutte.  

6. Fastsættelse af kontingent 2023 

Der var fra Frivilligforeningens bestyrelsen foreslået 100 kr. i kontingent, hvilket blev vedtaget, med 

stor opbakning, ved håndsoprækning. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Frivilligforeningen  

På genvalg var Ole Vind Hansen, Henrik Truesen og Esben Stubager, alle tre blev genvalgt. Stort 

tillykke. 

8. Valg af suppleanter til Frivilligforeningen  

På genvalg var Gert Nielsen og Jan Heindorf Håkansen, begge blev genvalgt. Stort tillykke.  

9. Valg af revisor 

Da Frivilligforeningen ikke har selvstændig økonomi, skulle der ikke vælges revisor. 

10. Valg af suppleant for revisor 

Da Frivilligforeningen ikke har selvstændig økonomi, skulle der ikke vælges revisor suppleant. 

11. Eventuelt 

A: 

Her blev drøftet holdningen til besættelsen i Nyvang. Der er mange forskellige følelser grundet 

situationen i Ukraine. Nogle frivillige ønsker ikke at deltage.  

Følgende bemærkninger blev fremført: ”Man har fra bestyrelsens side glemt at spørge de frivillige”, 

”En vigtig pointe: Vi må også vise, at der er en virkelighed efter en krig”, ”Vi må ikke glemme, for så 

gentager historien sig”  

Ole Hansen, Frits og Benjamin stiller gerne op, hvis pressen ønsker en forklaring af forløbet og valget 

af gennemførelse.  

B: 

Der ønskes at afslutningshyggen efter julearrangementet skubbes en time, så alle kan nå at blive 

færdige  



amed oprydning og være med fra starten.  

C: 

Benyt Team-Up. På frivilligkontoret kan man få vejledning og hjælp.  

D: 

Vent gerne med at købe årskort til billetsalget åbner, da administrationen har travlt. 

 

Tak for et godt møde med god og positiv stemning. 

 


