
Beretning, forkvinden 2020 
 
 
2019 var jubilæums år og det blev fejret. Der var mange ting vi skulle fejre, både 
Idrætsforeningens 50 år jubilæum, Skytteforeningens 150 år jubilæum og indvielse af 
Skytte huset. Som udgangspunkt besluttede vi, i samarbejde med Center bestyrelsen at 
slå alle fejringer sammen og festligholde det hele på en og sammen dag.  
 
Centret arrangerede indvielse af Skytte huset og Idrætsforeningen Jubilæerne. 
Vi satte en arrangør gruppe sammen som effektivt arbejde på at sammensætte en festlig 
og mindeværdig dag for fejringen.  
Der er flere ting jeg gerne vil fremhæve fra dagen:  

• Garden som kom og spillede for os, det var vældig festligt og rørende. Rørende i hvert 
tilfælde for mig (jeg har selv spillet i et tambourkorps i 10 år i min barndom). I samme 
ombæring fik vi igen liv i Nyvest maskotterne. De grønne frøer. De var virkelig 
morsomme og hyggelige. Tak til de skøre og skønne unge mennesker der tog den på 
sig. 

• Pop up museet var en virkelig god ide. Vi fik stor opbakning og hjælp alle steder fra. Vi 
fandt ting i gemmerne på loftet. I og mange med jer fandt ting i gemmerne hjemme og 
Lokal historisk arkiv ved Lene og Christian hjalp med billeder, scrapbøger og meget 
mere. Selv for mig som ikke har været en del af historien, var det sjovt og interessant 
at se klubtrøjer, læse om jer i gamle avis artikler og se de forskellige sponsorer 
igennem årene. 

• Der var mulighed for at afprøve og se forskellige sportsgrene, høre sang og musik og 
få sig en svingom på plænen. 

Jeg må også sige at indvielsen af Skytte centret blev tilpas højtidelig og meget flot med 
mange gode taler, flotte gaver og præsentation af de nye rammer, som jo næsten sælger 
sig selv. 

 
Som evalueringen på dagen må det konstateres at: 

• Der ikke kom så mange gæster til jubilæerne, som vi havde håbet.  

• Der kom nødagtig så mange mennesker til indvielsen af Skytte huset, som vi havde 
håbet. 

• Det er skidt for dynamikken i gæsterne at der er gratis mad og drikke ved det ene 
arrangement, når det koster penge ved det andet arrangement. 

• Kommunikation er svært og der var øjensynligt potentielle gæster som ikke følte de var 
blevet inviteret.  

 
Det, det i bund og grund handler om for os som idrætsforening, er selvfølgelig idrætten – 
og det har vi masser af. Nyvest Idrætsforening rummer fortsat: Badminton. Pistolskydning, 
udendørs. Riffel baneskydning både inden- og udendørs. Atletik, fortrinsvis løb men der er 
også mulighed for at tage idrætsmærket. Gulvhockey, som supleringstræning til 
løbetræningen. Krocket. Moderne par dans, Crossgym, Effekt og sidst men ikke mindst 
gymnastik som strækker sig fra traditionel motionsgymnastik over stolegymnastik, 
børnegymnastik, forældre og børn gymnastik til spring- og rytmisk gymnastik.  
Af alle vores afdelinger er det vel efterhånden er det vel sådan at det kun er gymnastikken 
som har egentlig sæsontilbud, men de har de sidst år arbejdet med at strække sæsonen 
noget med tilbud som fri spring og naturtræning … 
Der ud over har vi motionsrummet som er åbent hele året til fri afbenyttelse. 
 
 



 
 
I en idrætsforening som vores er der meget andet arbejde end lige idrætten; det kunne 
være at arrangerer et jubilæum, rydde op i gemmerne, et loppemarked eller hjælpe til ved 
store arrangementer i hallen. I Gymnastik afdelingen har de f.eks. også påtaget sig en stor 
opgave i at hjælpe til på folkemødet.  
De fleste af disse ”udenomsting” handler om en mulighed for at samle økonomiske midler 
til træningen, så vi fortsat kan holde fast i de lave kontingenter. 
Hverdagen kører i en frivillig forening som vores, generelt udmærket med de 
”tordenskjolds soldater” der er at finde, men der er brug for at flere af medlemmerne og 
forældre til børnemedlemmerne melder sig på banen til udenomstingene, for at vi kan få 
det til at hænge sammen uden at trække for store veksler på ”de sædvanlige”. 
Aktuelt står vi for i hovedbestyrelsen, at skulle bruge 2 nye medlemmer til afløsning for 
Mikkel og Helene, der igennem flere år har lagt en indsat her, men nu skal ”over” for at 
indfri andre drømme. 
I loppegruppen mangler vi kræfter i en grad, hvor jeg tænker, at vi kan få store problemer 
med overhoved at gennemføre dette års loppemarked, hvis det ikke løser sig. 
 
Til slut vil jeg komme ind på noget af det der ligger i kortene for det næste år. 
Dels vil jeg starte med at byde velkommen til Martin Scherning, den nye halbestyrer. 
Martin signalerer meget tydeligt at han kommer fra det frivillige foreningsliv og med sig har 
nogle forventninger til, hvad også en selvejende hal som denne har brug for af frivillige 
kræfter. Jeg syntes det er nogle rigtig fine ideer han har luftet, startende med en 
oprydning/rengøring/vedligeholdelses-dag. Pædagogisk set tænker jeg at det kan være 
med til at fastholde en ”Nyvest ånd”, hvor vi arbejder sammen om det fælles bedste. 
Og så er arbejdet måske lidt andet end det, trods alt. Det er måske et spørgsmål om igen 
at opelske en Nyvest ånd snare end at fastholde den. 
Måske skal vi udpege ”Nyvest ambassadører” der kan varetage den første kommunikation 
med nytilflyttere i området, så vi får forventningsafstemt med det samme og forkortet vejen 
ind i lokalområdet og ind i Nyvest. 
Som bl.a. set med jubilæet står vi også med en opgave omkring kommunikation; hvordan 
får vi vores kommunikation ud til dem vi gerne vil ramme, hvordan får vi formuleret os så 
vores ønsker imødekommes. 
Jeg håber vi kan komme det lidt nærmere med det DGI projekt omkring ”Fremtidens 
digitale foreninger” vi skal deltage i, i år.  

• Hvordan kan vi bruge digitale løsninger for at komme helt tæt på dem der gerne vil 
hjælpe og hvad de kan/vil hjælpe med.  

• Hvordan kan vi blive tydeligere omkring vores forventninger, både til medlemmerne og 
til hvad der er realistisk at forvente. 
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