
 

Frivilligforening Oplevelsescenter Nyvang  30. august 2022 
 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. august kl. 13.00, Møderummet 

hos Frits 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt 

3. Drøftelse: Hvad skal bestyrelsen lave? 

Bestyrelsen havde en bred drøftelse herom, der blev fokuseret på 

kommunikation, hvem, hvordan og hvad.  

Frivilligkoordinatoren er bestyrelsens og de frivilliges indgang til 

administrationen. Der vil blive flyttet rundt på lokalerne i Hovedhuset, Tina får 

kontor, hvor der i dag er opbevaring af materialer mv. Henriks kontor indrettes 

med 2 til 3 arbejdspladser til de frivillige. Tina flytter ind primo september 

2022, hendes jobprofil/arbejdsopgaver er ved at blive beskrevet. 

Laugsformandsmøderne er bestyrelsens ansvar inkl. Kommunikationen fra og 

til mv. Brug denne indflydelse. 

På forespørgsel oplyste Frits, at ingen frivillige får løn som frivillig. 

Det blev drøftet, hvilke krav, der skal stilles til os frivillige. Der var enighed om, 

at den enkelte frivillige skal deltage i 6 vagter om året udover tirsdage (der er 

selvfølgelig særtilfælde).  

Selvom antallet af frivillige forøges, vi er nu ca. 630 med meget forskellige 

mødefrekvens, skal rekrutteringen fortsat overvejes, hvordan, hvornår, hvilke 

markedsføringer. Vi opfordres til deltagelse i laug med tværgående 

arbejdsopgaver. 

Som udgangspunkt er det de enkelte huse/laug, der gør rent -i åbningstiden- 

og i størst muligt omfang vedligeholder. Husk at forny huset, så gæsterne ikke 

ser samme indretning år efter år, det betyder meget. 

4. Nyt fra Frits, herunder fra Bestyrelsen for Nyvang 

Ved er lidt bagud i besøgstallet i forhold til 2019. Cafeen har væsentlig større 

omsætning, netto er den økonomiske bundlinje forbedret med ca. 0,5 mio. kr. 

i cafeen. 

I samarbejde med kommunen skal ejerskabet af Nyvang overgå fra Holbæk 

kommune til Nyvang, det kræver oversigt overe olietanke mv.. Vi skal ikke 

overtage ”katten i sækken”. Eventuelle økonomiske forpligtigelser skal 

afholdes af kommunen, ikke Nyvang. 

Vognmandsforretningen er ved at blive udvidet bag ved bygningen. 

Henrik har sagt sin stilling op. 

Parkeringspladsen skal have ny indkørsel mv. i forbindelse med at 

Skagerakvej skal omlægges øst for Nyvang. 



 
Der har tidligere været planer om at bygge et feriecenter, disse planer er taget 

op af ”mølposen”. 

Postscenen fungerede upåklagelig til ”Matadorforestillingerne”. Det overvejes, 

om vi skal have asfaltbal næste år, afløser for den store 30 års jubilæumsfest, 

kan holdes i området her. Gert overvejer forslaget om at have julemarked 

samme sted. 

Nye actions Card er under udarbejdelse. 

Susanne Rhodstrand er nyt juridisk medlem af Nyvangs bestyrelse.  

5. Evaluering af gennemførte arrangementer  

a. Skvulp, arrangementet var gået godt. Måske for lidt spredt. Næste år 

overvejes servering. 

b. Dyrskue i Roskilde, forløb også godt. Staden skal males. Kan udvides. 

c. Fra Skjern til Varnæs, godt med scenen i den gamle postvogn. God 

forestilling. 

d. Fuld udrykning, manglede aktører, stort arbejde med planlægning mv. 

6. Kommende arrangementer 

a. Høstmarked, der mangler bodholdere, skyldes blandt andet af flere er 

gået konkurs grundet COVID-19. Der tilbydes også ”forkerte” 

produkter. Køkkenlauget laver mad. 

b. Veteranflyvedag, Traktørlauget er i gang med at finde personale. Der 

vil blive besøg af 6 fly. 

c. Swapmeet, planlægning i gang af Damptromlelauget i tæt samarbejde 

med administrationen 

d. Laugsformandsmøde, flyttet til den 23. august, der udsendes 

dagsorden inden mødet. Der var forslag om, at vi skal drøfte 

kommunikationen internt i laugene og fra laugsformand til 

laugsmedlemmer. Der serveres kaffe og småkager. 

e. Andet, Liv i Landsbyen den 27. august. Samme koncept som i foråret. 

I 2023 er bestyrelsen/frivillige arrangør af, Liv i Landsbyen, Fuld 

Udrykning, Veteranflyvedag og Bag Kulisserne. 

7. Antal besøgende indtil nu, ca. 30.000. 

8. Planlægningskalender 2023, blev gennemgået, kommentarer givet 

9. Status Traktørgruppen, der har været holdt møder for at rette op på 

uhensigtsmæssigheder f.eks. manglende ”personale”. Der planlægges med 

bedre styring fremover, næste arrangement er Veteranflyvedagen i august. 

10. Dato nyt bestyrelsesmøde, torsdag den 6. oktober 2022 kl. 13.00 

11. Dato for Generalforsamling 2023, tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00 i 

Foredragssalen 

12. Eventuelt, ingen bemærkninger. 

 

Venlig hilsen 

Esben Stubager 


