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Ordinær generalforsamling 
Nyvest Idrætsforening 

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00 

Nyvest Centret 

Fremmødte: 26 personer 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere, 

Henrik Cordua er valgt som dirigent 

Lis Dahl og Phillip Nielsen er valgt som stemmetællere 

Generalforsamling er lovligt indkaldt 

 

 

2. Formandens beretning se bilag nr 1 – Jens takker på CB-s vegne for godt samarbejde 

Nyt medlem til Centerbestyrelsen, og repræsentantskabet, atletik medlem. Johannes Aakjær 

Steenbuch  

  

 

3. Afdelingsformændenes beretning 

a. Atletik Bilag nr. 2 

b. Badminton Bilag nr.3 Phillip fortalte yderligere om tiltag for at få flere medlemmer 

til Badminton 

c. Fodbold/kroket Bilag nr. 4 

d. Gymnastik Bilag nr. 5 

e. Riffel Bilag nr. 6 

f. Pistol  

 

 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Bilag nr. 7 

Ønske fra revisorerne om at alle afdelinger 

 

 

 

5. Indlæg Jubilæum v Ole, Ove og Christian (læs nyhedsbrevet)  

Tak til Christian for historisk gennemgang og til Ole for starten afsammenlængning 

6. Behandling af indkomne forslag 

 

 

 



 

 

7. Uddeling af pokaler/udnævnelse af æresmedlem 

 

Årets leder: Anders Nielsen 

 

Årets Nyvester: Susanne og Svend-Erik Pihl og Lis og Kalle Dahl 

 

Årets æresmedlem: ingen udnævnt i år 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: (2 år)  

Formand Pia Frost Jensen (genopstiller) - genvalgt 

Næstformand: Mikkel Tved (genopstiller, dog kun ca 1½ år), genvalgt 

FU medlem Vinni Kure (genopstiller) - genvalgt 

Kasserer skal udpeges (af bestyrelsen) – Vinni er udpeget 

  

 

Ny bestyrelse:  

Formand Pia Frost Jensen., Næstformand Mikkel Tved. FU medlem og kasserer Vinni 

Kure Sekretær Ida Tidemand, FU medlem Helene R Kofoed  

 

 

 

9. Valg af bestyrelses suppleant 

På valg er (1 år): Jeanette (genopstiller ikke) 

Bestyrelsen har bemyndigelse til at vælge en suppleant i løbet af året – især i lyset af at 

Mikkel må forlade bestyrelsen om 1½ år 

 

 

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

repræsentanter udvalgt, samme som 2018 

se bilag 8 Mødet er d. 28 marts kl 1900 i lille sal 

 

11. Valg af revisor (2 år) 

 

Gitte Rasmussen er på valg – genopstiller, genvalgt 

  

12. Valg af revisor suppleant (1 år)  

På valg er: Henrik Cordua, genopstiller ikke 

Forslag: Flemming Westh - valgt 

 

 Herefter består revision af: Gitte Rasmussen og Arne Holm Tved  

  Som suppleant: Flemming Westh  

 

13. Eventuelt 

Hjemmesiden – Jubilæumside er oprettet, med logo på Nyvest forside – kom gerne med 

specielle Nyvest Nyt, der kan scannes ind – Jeanne sender det materiale, der kommer vedr 

materialet til Klaus, der sætter det på jubilæumssiden. 

31/8 kommer jubilæums arrangement – inkl indvielse af skyttecentret 



 

 

Anders/Jesper fortæller om nyinvestering, i samarbejde med HH Viborgs efterskole. Et 

”gulv” der bliver pustet op” til en lang række nye aktiviteter i gymnastik - 

konkurrenceegnet. Anders sørger for at sætte billeder på hjemmesiden af ”gulvet” – Igen 

bliver Nyvest de første på øen med noget helt nyt. 

CB:  Jens: Turbulent år, mange ekstra udgifter, også uventede lønomkostninger. Den mørke 

p plads, forsøges at skaffe penge til mere lys. 

Åbne haller- via mobil, kan man booke hallen, der er ikke bemanding, men der stilles 

diverse frem fra Cafeteriet, i tillid til at der betales 

 

18/3 kl 7 v kirkens parkeringsplads i Vestermarie – Socialdemokraterne løber, mød op alle 

som kan! - og vis at vi er aktive og  løb med – eller gå med. Morgenbrød med Mikkel, 

Winni G, Lea W 

 

Ny dato næste år: d. 4. marts 2020 


