
Forkvindens beretning 2018 

 

Året startede med en del debat omkring Kommunens sundheds- og alkohol poltik. Det 

politiske udvalg og Hallerne var i dialog og fik landet en fortolkning på et fornuftigt niveau, 

som både haller, idrætsforeninger og politikerne kunne se sig selv i. 

Foråret er generalforsamlingernes tid. Det kan blive til en del generalforsamlinger hvis 

man virkelig brænder for det. På Nyvest vegne prioriterer jeg at deltage i DGI- og 

Idrætsrådets generalforsamlinger. 

I forbindelse med nedlæggelsen af de yderste fodboldbaner fik vi etableret lidt mere lys på 

de ”indre linier”. Til at start regnede vi med at kunne genbruge de pæle der stod ude, men 

det viste sig at de var blevet for gamle og knækkede og vi måtte købe nogle nye. Lysene 

havde vi dog og fik sat op. Vi fik en god aftale med kommunen om at vi selv sørgede for 

gravearbejdet og materialer og at kommunen finansierede elektrikeren. 

Med nedlæggelsen af selvsamme fodboldbaner røg også vores parkeringspladser til 

loppemarkedet. Derfor blev der fældet et par træer mellem parkeringspladsen ved den 

gamle Brugs og ind til boldbanerne, så der er en sikker adgang ind til ekstra parkering ved 

behov. 

Endelig blev den nye hjemmeside klar til brug, det blev et lang og sejt træk. Når jeg kikker 

mine gamle månedsbreve igennem, kan jeg se at jeg har lanceret den mere end én gang i 

løbet af første halv år. –Men endelig i juni måned gik alt op og vi fik den skudt afsted. 

På den ”Fælles bestyrelsesdag” vil vi i år bruge tiden på at kikke på hjemmesiden igen, for 

at få samlet op på løse ender og ting der skal rettes til, ud fra de erfaringer vi har gjort os 

ind til nu. 

Den ”Fælles bestyrelsesdag” sidste år valgte vi at lave til et rent socialt arrangement for at 

styrke sammenholdet og kendskabet til hinanden. I forbindelse med ”sommermødet” (hvor 

vi planlægger loppemarkedet) inviterede vi alle bestyrelsesmedlemmer og deres familier 

med til grillaften og hygge i bålhytten. Det blev en super hyggelig aften, faktisk så hyggelig 

at vi har besluttet at fortsætte med det, som et klap på skulderen for det store arbejde, de 

respektive bestyrelser laver for idrætten og for Nyvest.  

Loppemarkedet, det største fælles Nyvestlige arrangement på året. Fuld at tradition, hårdt 

arbejde og fællesskabsfølelse. Det blev et dejligt loppeår med en effektiv organisering – 

tak til loppegruppen for det, godt vejr på dagen og et salg i den gode ende, men måske 

ikke helt så indbringende som vi havde håbet på. I bestyrelsen har vi så småt snakket om, 

om indsatsen på sigt fortsætter med at stå mål med udbyttet, uden at vi har berørt det 

mere end det. Til opbevaring af loppeeffekter har præstegården venligst udlånt en ende af 

en lade. Vi har i flere år snakket om at få lavet en rumdeling så der er helt styr på hvad der 

er hvad og hvis der er hvis i den lade – og det er sket nu. Anders har bygget en væg, Ole 

og Henrik har entrepreneret med en dør og en rampe.Evt tilføje at der er aflåst også for at 

minimere de ”andre” der kommer forbi 



Skytteafdelingen og centeret arbejder fortsat med det fremtidige ”Skyttecenter Bornholm” i 

Brugsens gamle lokaler. Vi har indbudt Sven og Jens til at fortælle mere om dette senere i 

aften. 

2017 var også året hvor Inge og Kenn Ole stoppede deres mangeårige arbejde i hallen. 

Selv om det jo strengt taget ikke har noget med idrætsforeningen at gøre, så er 

halledelsen og de øvrige medarbejdere jo de nærmeste samarbejdspart i hverdagen. Inge 

og Kenn Ole var med deres halve arbejdsliv i hallen, nærmest blevet en institution i 

institutionen og det kan selvfølgelig mærkes når de ikke er her længere. Vi fik hurtigt et 

godt samarbejde også med Heidi og regner med at forholdet bliver lige så hjerteligt med 

Rikke. 

Der har været en del fokus på børneattester i pressen. Hidtidig har ansvaret for 

indhentelse af børneattester ligget ud i de enkelte afdelinger. Dette til trods er det mig som 

”forkvinde for det hele”, der personligt hæfter for at det sker. Vi har derfor besluttet at 

sikringen af at det sker også ligger hos mig og afdelingsformænd og –kvinder var da heller 

ikke kede af at slippe for den opgave. Det kan jeg godt forstå. Det er et omstændigt og 

uigennemtænkt system at arbejde med.  

For det første skal man have et virksomheds Nemid, det system kender vi alle. Der er vi 

endelig kommet med. Så skal der søges digitalt via politiets hjemmeside – hvor det system 

jeg søger i jævnligt er nede. Jeg skal søge med personfølsomme oplysninger, som jeg 

ifølge en anden lovgivning ikke må ligge inde med. Når jeg har søgt kommer der en 

forespørgelse ud til den enkelte træner som skal besvares inden 14 dage, eller slettes 

forespørgelsen igen – det er sket mere end en gang. Når jeg endelig får svar tilbage fra 

politiet – er det stadig personfølsomme oplysninger, som jeg derfor ikke må gemme, men 

som jeg skal kunne redegøre for, overfor kommune og om muligt politiet. Det har jeg 

meget sjov ud af. I mellemtiden er der kommet stramninger på begge lovgivninger, som 

jeg endnu har til gode at sætte mig ind i. 

 


