
Forkvindens beretning 2019 

Denne beretning kommer jeg nok til at starte med en forklaring på 

forkvinden fravær. 

På grund af forhold uden for hjemmet (arbejde og skole) er det ikke 

så tit at vi alle 4 har fri på samme tid – i en hel uge! Det er faktisk 

flere år siden. Da vi opdagede at det var tilfældet i uge 10, blev vi 

helt euforiske og skyndt os at bestille en familierejse til Portugal. 

Først flere dage senere gik det op for mig, at det var 

sammenfaldende med vores generalforsamling – jeg beklager. Til 

gengæld lover jeg, at jeg lige nu sidder på en stille fortovscafe med 

et glas kølig hvidvin og tænker på jer. 

 

I bestyrelsesarbejdet er der opgaver som går igen og igen. F.eks. 

arbejdet med hjemmesiden. 

Efter at have haft hjemmesiden i drift i knap et år, valgte vi igen at 

lave en workshop omkring denne. Vi fik input, fra et ungt 

bornholmer firma Memoo og Flemming fra DGI, i forhold til 

funktionalitet og i forhold til, om den så også opfyldte de krav vi 

havde til vores hjemmeside.  

Overordnet set fik vi stor ros samt enkelte ideer til hvordan vi 

fremadrettet kan analysere på brugen af den. I de forskellige 

bestyrelser fik vi snakket igennem, om og hvad der fungerer eller 

ikke fungerer og rettet til.  

For at fastholde en velfungerende hjemmeside er det en opgave vi 

skal have fat i jævnligt.  

En anden opgave der kommer til at gå igen og igen er arbejdet 

omkring privatlivspolitikken.  

Vi har i forhold til de nye krav i persondataforordningen fået 

udformet og udgivet vores privatlivspolitik. Det har været et stort 

stykke arbejde da vi har 7 forskellige bestyrelser, med hver deres 



medlem-registrerings-system. Vi syntes selv at vi har fået udformet 

en god politik, som trods alt rummer det hele.  

I det kommende år skal vi have kikket på politikken igen i forhold til, 

om vi gør som vi siger. Man kan næsten få lov til at gøre som man 

vil, med persondata – i forhold til persondatalovgivningen er det 

vigtigste bare, at det står korrekt beskrevet. Det kommer vi jævnligt 

til at revidere og konsekvens rette på. 

En tredje opgave, der går igen er indhentelse af børneattester. 

Kommunen har lavet en politik der siger at foreninger, for at være 

støtte berettiget, skal indhente/genindhente attester på deres 

instruktører mindst hvert andet år.  

I praksis er det en opgave der skal arbejdes med hvert år, attester 

på instruktører der er stoppet, skal slettes (i forhold til 

persondataforordningen), nye instruktører skal der selvfølgelig 

indhentes attester på og de instruktører der fortsat hjælper til hos 

os, skal der så genindhentes på hvert andet år. 

Jeg har desværre ikke fundet et rigtig godt system på arbejdet, da 

sådanne oplysninger ikke må opbevares hvor som helst. Lige nu 

ligge de på vores E-boks, som er Persondatamæssigt sikker - men 

desværre ikke er så udviklet i forhold til, hvordan man kan 

systematisere data. Der kommer mange muntre stunder med 

arbejdet endnu, så mon ikke det bliver lettere på et tidspunkt. 

Det årlige loppemarked var i år kendetegnet ved masser af 

loppevarer, masser af gæster men med en indtjening i den lave 

ende – ikke dårligt, men vi havde dog håbet på lidt mere. 

Igen i år kørte alt, takket være loppegruppen, på skinner. I 

forbindelse med planlægningsmødet holdt vi vores sommer-grill-

fest, hvor alle bestyrelser og loppegruppen inviteres til grill-pølser 

og –hygge. 

Igennem året, har hovedbestyrelsen fulgt arbejdet omkring 

ombygningen af ”Brugsen”. Det er en kæmpe opgave, som lægger 



beslag på rigtig mange kræfter for Riffelafdelingen. Det bliver et 

smukt hus med fantastiske faciliteter for skytterne. Når huset ifølge 

planen står helt færdigt til efteråret starter ”fase 2” med ombygning 

af de gamle skytte lokaler. 

I det kommende år kan Idrætsforeningen fejre 50 års jubilæum, 

Skytte foreningen kan fejre 150 år jubilæum og vi skal have indviet 

det nye Skyttehus. 

Det er planlagt at lave et løbende tema i nyhedsbrevet med 

beretninger fra nogle af de mennesker der igennem de sidste 50 år 

har været med til at skabe historien i og omkring Nyvest. Der bliver 

lavet en ny fane på hjemmesiden hvor diverse historiske 

dokumenter, historierne fra nyhedsbrevet og hvad vi ellers finder 

relevant, vil blive lagt ind. 

I sensommeren har vi planlagt (at planlægge) en stor idrætsdag. Vi 

forestiller os at der igennem en hel dag vil være mulighed for at 

deltage i eller kikke på de forskellige idrætsgrene vi har i Nyvest. Vi 

vil også få præsenteret nogle af de idrætsgrene der har været i 

Nyvest tidligere. Det kan ses som en slags tidslinje.  

Samme dag vil vi indvie Skyttehuset og lave en mere formel 

markering af jubilæerne. 

Det hele skal omkranses af mulighed for samtale, leg og hygge 

med salgsboder, borde og bænke – måske musik, måske ildshow… 

Mulighederne er mange og planlægningen ikke færdig endnu. 

Til sidst vil jeg bede forsamlingen i dag, om hjælp til af finde en 

repræsentant til Center bestyrelsen fra idrætsforeningen. Det er 

som bekendt sådan at idrætsforeningen har 3 pladser i 

centerbestyrelsen. Den ene post står ledig og vi har noget besvær 

med at finde en repræsentant til – er der nogle gode ideer her i 

forsamlingen, til hvem vi kan hive fat i? 

Med dette, tak til alle for endnu et godt år i Nyvest Idrætsforening! 


