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Ordinær generalforsamling 
Nyvest Idrætsforening 

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00 

Nyvest Centret 

Fremmødte: 23 til start 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere, 

Henrik Cordua dirigent erklæret lovligt indvarslet 

Kalle og Phillip valgt som stemmetællere 

 

Pia ”kupper” mødet, Gitte Rasmussen valgt som årets nyvester. Gitte fortjener om nogen at 

blive hædret for sin indsats indenfor badminton på veteransiden i de sidste 6-7 år. Hun 

repræsenterer Bornholm på bedste vis. 

Gitte er meget engageret, og fortalte inden generalforsamlingen at hun måtte gå 19.30, for at 

komme til at træne. Hun troede blot at hun skulle stille op som revisor, men der blev hun snydt. 

Gitte er således også valgt som revisor 

 

Vestermarie skole. Vi kan fortsat benytte de faciliteter, som hidtil, på kommunalbestyrelse ultimo 

marts,  

 

 

2. Formandens beretning -  

 se bilag 1  

Henrik: mulighed for at kunne komme ind – hele døgnet, to udfordringer, det er meget dyrt 

at lave en låseordning, dertil også hvordan der kan passes på vores ting. Der er samarbejde 

mellem BRK og idrætscentrene om evt fælles ordning. Christian Dahl fortæller at 

halinspektørerne i Danmark fraråder, der er ingen forsikring på de brugere, der måtte 

komme udenfor åbningstid eller uden instruktører 

 

 

3. Afdelingsformændenes beretning 

a. Atletik se bilag 2 

b. Badminton, se bilag 3 

c. Fodbold/kroket se bilag 4  
d. Gymnastik se bilag 5 .Ingrid: flere steder i det øvrige Danmark aflønnes 

instruktører, det sidestilles med fritidsarbejde. Dette betyder at de yngre instruktører 

bliver i opgaven.. ca 700 medlemmer i gymnastik 

e. Riffel  se bilag 6  skyttecenter, søger fortsat fonde, mødes ugentligt for at fortsætte 

processen, halvdelen af de 2,3 mil er indsamlet. - overvejelser om at søge 

kommunegaranti og låne penge. Der er investeret i en fundraiser, for at booste 

processen.  



f. Pistol stabilt medlemstal, lille fast gruppe se bilag 7 (bilag indkommet efter 

generalforsamlingen) 

 

Springgrav: Der er oprettet et decideret springhold – kaldet SHOG (Sjov,Hop Og Glæde).  

Dette hold giver en ny mulighed for dem, der kun vil springe 

Springgraven virker helt efter hensigten og er med til at gøre det lettere for springinstruktørerne 

samtidig med at springgymnasterne kan støttes bedre på alle niveauer. 

Vi bruger den selv 14 timer om ugen. Vi har fint samarbejde med DGI’s landsdelshold. De bruger 

springgraven 6 timer om ugen, mens skoler og STU-elever fra Kommunikationscentret samt andre 

lejlighedsvis har prøvet graven. 

Nu erfarer vi, at Fritids- og Kulturudvalget anbefaler en springgrav i DGI-hallen. 

Dette i sig selv kan være fint rent gymnastisk, men beslutningen overrasker set i forhold til, at der er 

en ikke-udnyttet springgrav i Nyvest; at det vil påvirke Nyvest Centret negativt og at 

Idrætsstrategien på Bornholm – altså indtil denne indstilling – har gået på at samle ens 

idrætsaktiviteter mest mulig i eksisterende faciliteter. 

 

 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Se bilag 8 
samlet 899 medlemmer ved årets udgang 

 

5. Indlæg (kl 2030 Klaus, kl 2045 Gustav og Jonathan eller derefter) 

 Hvorfor instruktør? To af vores unge instruktører vi kort fortælle om motivation i forhold til 
at vælge instruktørgerningen i konkurrence med f.eks. skole, fritidsjob og venner.  
Gustav Viborg og Jonathan Singleton fra gymnastik 
Gustav er opvokset i Nyvest, været på idrætsefterskole. Træner flere hold, træner selv og 
hjælper andre, så er stort set i Nyvest dagligt.  
Jonathan údøver gymnastik i Nyvest i mange år, træner sideløbende med Gustav. Har 
trænet siden 7 kl. ligeså været på idrætsefterskole. 

 Jonathan har været træner siden 7. kl. 
Der er meget forberedelse, glæden ved instruktørrollen er det som driver. Opgaven udvikler 
sig hele tiden, både instruktør opgaven, træningsform kan altid blive bedre, det er med til 
at drive gejsten. Ligeså at opleve hvordan man kan udvikle andre. Vi kan bruge en del af det 
vi har lært på vores efterskoler til vores opgaver. 
Vi har valgt at prioritere træneropgaverne. trods gymnasie. Samler bl.a lektier til 
træningsfridage. 
Jonathan har arbejde, der skal passes, Gustav har valgt Nyvest i stedet, selvom det ikke 
udløser penge. Vennerne har vi her i idrætsforeningen, er selv venner gennem mange år 

forblive instruktører: at der er mulighed for udvikling, nye redskaber, det udvikler 

gymnastikken og gymnasterne. Frie rammer, ud fra de grundregler der er, så gør vi det på 

vores måde, den som vi mener er den rigtige, ikke en topstyring. Men egen planlægning. 

Tillid fra bestyrelse er også vigtigt. SHOG holdet (rent springhold) er vores afdeling, dejligt 

med den tillid vi har mødt i den sammenhæng. Respekt, troen på os, selvom vi er 17årige. Vi 

oplever at der stoles på os. 

Nye med i Nyvest”fællesskabet”: lave arrangement som dette oplæg, giver vores erfaring 



videre, tag de potentielle med ned til springgraven og øvrige faciliteter, Vi tror på at det vil 

få nogle til at komme med. Hvordan få dem med til sådant oplæg og dermed med som 

instruktører: vi skal gå ud til de unge, hvem har potentiale, tale med de som kunne være 

relevante, ofte kommer de ikke af sig selv. Lade dem starte som hjælpetrænere og så sørge 

for de bruges, først enkle ting, og så efterhånden bygge mere på og give de nye trænere 

mere ansvar, måske henover 2-3 år inden de er selvstændige trænere.  

Det er ikke nødvendigvis de bedste gymnaster, der er de bedste trænere, men feks en lille 

gruppe venner, kan skabe en fælles trænerånd, kan være en god måde at motivere 

gymnaster til instruktører. 
 

 Præsentation af den nye hjemmeside. Nyvest’ webmaster Klaus viser og besvare spørgsmål 
om den nye hjemmeside. 
snart går den live. Udfordringer med at få den gamle ud og den nye ind på nyvest.dk. 
sammenhæng mellem alle afdelinger, skabt med tanke om at kunne komme rundt, med 
meget få kliks. Hjemmesiden er responsiv, dvs den tilpasser sig til pc/tablet/mobil.  

 

6. Behandling af indkomne forslag 

 

 

7. Vedtægt ændring 

Udvide afholdelse af generalforsamling til 15 marts – så det kan være fra midt februar til 

midt marts – Uge 7 undgås ordlyd: Generalforsamlingen afholdes hvert år mellem 16/2 og 

15/3 

 

8. Uddeling af pokaler/udnævnelse af æresmedlem 

 

Årets leder: I år en Ungleder, Gustav Viborg. Stor inspiration og til stor gavn for Nyvest! 

 

Årets Nyvester: (kl 1915) Gitte Rasmussen 

 

Årets æresmedlem: Består af parret Lis og Karl (Kalle) Dahl.  

Begge har igennem en menneskealder både været aktive idrætsudøvere og aktive som 

frivillige: Altid parate til at forsøge at gøre noget godt for deres lokalmiljø 

 

Tak: HB vil takke Klaus for en kæmpe indsats for at få hjemmesiden op at køre. Det er 

Klaus der er drevet hele projektet, lavet undervisning mv.  

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: (2 år) Formand Pia (genopstiller),  

FU- medlem Mikkel Tved (genopstiller) 

 

Kasserer skal udpeges (af bestyrelsen) - Vinni Kure,  

  

 

Ny bestyrelse: Formand Pia Frost Jensen, , FU-medlem Mikkel Tved, sekretær Ida 

Tidemand, næstformand Jeanette Nielsen Kasserer: Vinni Kure 

 



 

 

10. Valg af bestyrelses suppleant 

På valg er (1 år): vakant  

 

 

11. Valg af repræsentanter til S/I Nyvest Centrets Repræsentantskab for 1 år, 

repræsentanter udvalgt, samme som 2016 

se bilag 9     onsdag d 29 marts kl 19 i lille sal 

 

12. Valg af revisor (2 år) 

 

 

Christian Dahl er på valg 

 

Gitte Rasmussen stiller op og er valgt 

 

  

 

13. Valg af revisor suppleant (1 år)  

På valg er: Henrik Cordua, genopstiller,  

 

 Herefter består revision af:  Arne Holm Tved og Gitte Rasmussen 

  Som suppleant:  Henrik Cordua 

 

14. Eventuelt 

 

Tanker:  Lønnede trænere/instruktører, godt for motivationen. De bedste instruktører vil ofte 

søge til de foreninger, der har råd til at betale løn. Der vil dog også kunne opstå misforhold, 

hvor nogle oplever at der er samme løn, hvor nogle yder en stor indsats og andre slipper lidt 

nemmere om opgaver. Kunne det evt være andre goder end løn? Hvis vi går ind i noget 

omkring betaling, skal opgaverne være klart afgrænset. 

 

Jeanne: Nyvest Nyt: følger hjemmesiden i format mv. tilmelding til Nyvest Nyt kan også 

foretages på hjemmesiden. I april nummer kommer et link med et af de allerførste blade, 

samt historisk krølle fra sammenlægningen i 1970. Lene Pihl har lavet begge dele.  

Jesper: Ole Brandt har lavet en lille fortælling om den oprindelige fane 

Jesper: på vegne af Jens Centerbestyrelsesformand, takker for godt samarbejde. 

Christian Dahl Oprindeligt er idrætsforeningen startet i 1869 Vestermarie A og Vestermarie 

B, ved århundrede skiftet blev Nyvest skilt fra (og så samlet igen i 1970) 1964 blev 

Christian Dahl indmeldt i bestyrelsen første gang og har været med som frivillig lige siden. 

opfordring til at lave en historie 

 

Ny dato næste år:  onsdag 7. marts 2018 


