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Ordinær generalforsamling 
Nyvest Idrætsforening 

Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00 

Nyvest Centret 

 

Ca. 30 fremmødte  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Dirigent: Henrik  

Stemmetællere: Jens og Kalle  

 

2. Indlæg ved Martin Scherning Centerleder Nyvesthallen 

Nye tiltag:  

Selvbetjening i kiosken  

Væk fra engangsservice 

Te fra Bornholmsk te handel (satser dog på at få flere bornholmske varer) + kaffe fra 

Fyn  

Faste menuer i køkkenet  

 

3. Formandens beretning  se bilag nr 1 

Ønske fra Jens: 2 romaskiner til motionsrummet (6000 kr.) via Martins kontakter.  

(evt. søges fra sparekassefonden)  

Opfordring til at være bevidst om at få ”Nyvest-ånden” op igen og det frivillige 

fællesskab   

 

4. Afdelingsformændenes beretning 

a. Atletik se bilag nr 2 

Kører sæsonen ud af rulleskøjte 

Heidi Dannerfjord er trådt til i stedet for Sukey  

b. Badminton se bilag nr 3 

Evt. aftale med Åkirkeby kunne laves om deling af boldkanon.   

c. Fodbold/kroket se bilag nr 4 

d. Gymnastik se bilag nr 5 

Støtte til instruktør til rejse til Fyn (Lilleholdet) fra støtteforeningen og Gymnastik 

afdelingen.  

Mere uddannelse af/kurser til ledere på den anden side af vandet.   

e. Riffel  se bilag nr 6 

Udlejning af lokaler foregår gennem Nyvest centeret.  

Skytter kan følges direkte på svensk hjemmeside. Hertil kan der også spille stævner 

på tværs af vandet over computer.   

f. Pistol se bilag nr 7 



5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab se bilag nr 8 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Søge penge fra sparekassen til nye remedier til bl.a. motionsrum  

 

7. Uddeling af pokaler/udnævnelse af æresmedlem 

 

Årets leder: Svend Jensen  

(Kalle fortæller om personen)  

 

Årets Nyvester: Marianne Riis  

(Jesper fortæller om personen)  

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: (2 år)  

Næstformand Mikkel Holm Tved (genopstiller, dog kun ca ½ år),  

Sekretær Ida Tidemand (genopstiller) - genvalgt  

FU medlem Helene Koefoed (genopstiller dog kun ca ½ år) 

Suppleant? 

Bestyrelsen bemyndiges til selv at finde to nye medlemmer og en suppleant.   

- (evt. Bjarke Poulsen (Vestermarie), Nicolai Andersen) 

opstiller: 

Kasserer skal udpeges (af bestyrelsen) - Vinni Kure  

  

 

Ny bestyrelse:  

Formand Pia Frost Jensen  

Næstformand: Mikkel Tved (1/2 år)  

FU medlem: Helene Koefoed (1/2 år)  

FU medlem Sekretær: Ida Tidemand  

Vinnie Kure FU medlem og Kasserer 

 

 

9. Valg af bestyrelses suppleant 

På valg er (1 år): vakant 

 

 

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

Årsmøde:  d 26 marts kl 1900 i lille sal 

FU har liste.  

 

11. Valg af revisor (2 år) 

Arne Holm Tved er på valg – genvalgt  

  

 

12. Valg af revisor suppleant (1 år)  

På valg er: Flemming Westh – genvalgt  

 



 Herefter består revision af: Gitte Rasmussen og Arne Tved  

  Som suppleant: Flemming Westh  

 

13. Eventuelt 

Støtteforening:  

 Har to ledige poster.  

 Hjælp til gevinster til loppemarked - bliver det til noget?  

 Julemarked (dog sidste gang i 2020) 

 Fredag 3. april kl. 18 (spisning kl. 18-19) - Teaterforestilling ”Bornholmerne”   

  Billetter (70 stk.) kan bestilles i Nyvest centeret. 

 

Pia:  

 Genopstiller ikke som formand til næste år.  

 

Jens:  

Repræsentantskabsmøde, Martin valgt for borgerforeningen stopper (de 4 

borgerforeninger skal finde én ny, der skal i Nyvest centerets bestyrelse)  

14. marts - frivillig arbejdsdag (gerne med tilmelding)  

 Lave seddel over, hvad der skal laves, så folk kan melde sig på.  

 

 

 

 

 

 

 

Ny dato næste år: onsdag d 3. marts 2021 


