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Ordinær generalforsamling 
Nyvest Idrætsforening 

tirsdag den 8. juni 2021 kl. 18.00 

Nyvest Centret Samlingshuset Store Sal 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Henrik Cordua, dirigent 

Lis Pihl 

Sven Jensen 

 

2. Forpersonens beretning  Bilag nr 1 

Debat om at skabe interesse for en ny forperson - DGI – skabe uddannelsesforløb for 

forpersoner, feks ledelses- og organisationskurser– kan vi selv skabe noget? Mulighed for at 

vække interesse og forståelse for frivillighed via frivillige punktopgaver (feks hal fester og 

loppemarked) 

 

3. Afdelingsforpersonernes beretning 

a. Atletik bilag nr. 2 

b. Badminton bilag nr. 3 

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 

 

 

5. Vedtægtsændringer til afstemning få ændringer ift medlemskartotek og foreninger vi er 

medlem af – inkl disskusion om hvilke der tegner foreningen ifm lånoptagning 

 

 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

 

a. Arbejdsgruppe Loppemarked – vi vil afprøve en konstellation, hvor Jette og Philip 

vil fordele fra laden. Kirsten-Jesper vil finde ”hænder” der kan flytte tingene, Henrik 

C vil stille bil, hænger og sig som koordinator for flytningen af tingene. (Mathias 



kan muligvis stille lastbil til rådighed) Telte lånes af atletik og støtteforening, det 

meste skal stå ude – og i telte, på nær de ting, der ikke kan tåle vand mm. OBS på 

hvis loppemarkedet ikke kan afholdes, så skal laden tømmes på det tidspunkt uanset. 

(og være tomt til august er slut) 

 

 

 

7. Uddeling af pokaler/udnævnelse af æresmedlem 

 

Årets leder: Pia Frost Jensen 

 

Årets Nyvester: Jette Clausen Engell og Phillip Nielsen 

 

Æresmedlem: Vibeke Svart og Hans Espersen 

 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Kasserer skal udpeges (af bestyrelsen) -  

  

 

Formand Pia Frost Jensen er på valg – genopstiller ikke, men postmodtager 1 år, 

afdelingsformænd varetager 

FU medlem Vinni Kure er på valg - genopstiller 

 

 

 

 

9. Valg af bestyrelses suppleant 

Vakant, HB gives ok til at finde en suppleant og en formand 

 

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

Årsmøde:  16/6 2021 kl 19 samlingshuset – de sidste medlemmer indgives til Pia senest 10/6 

 

11. Valg af revisor (2 år) 

Gitte Rasmussen er på valg - genopstiller 

 

12. Valg af revisor suppleant (1 år)  

 Flemming Westh er på valg og genopstiller ikke 

Emne: Jeanette Nielsen  

 

13. Eventuelt 

Jesper: Gymnastik arbejder for folkemødets parkering – mangler 6 personer, HC stiller 

gerne op 

Jens:1 juli lukker centret op som oprindeligt – dvs også motionsrumadgang, ordrebogen er 

mager. Jens genopstiller ikke som formand for Centret. Der er arbejdet med flere løsninger 

uden at finde en løsning endnu, der er sendt oplæg ud til interessenterne.  

 

Ny dato næste år: onsdag d 2. marts 2022 


