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Ordinær generalforsamling 
Nyvest Idrætsforening 

Onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.00 

Nyvest Centret 

Fremmødte:  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere, 

 

Henrik Cordua valgt som dirigent. Kalle Dahl og Erik Hørringsen stemmetællere 

Generalforsamling lovligt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning – bilag 1 

ift loppemarked parkering: der er pt fri adgang til fodboldbanen, det skal begrænses 

Hjemmeside: der ønskes at kunne finde ældre Nyvest Nyhedsmail 

  

 

3. Afdelingsformændenes beretning 

a. Atletik bilag 2 

b. Badminton bilag 3 

c. Fodbold/kroket bilag 4 

d. Gymnastik bilag 5 

e. Riffel bilag 6 

f. Pistol vi har haft fint fremmøde hele året. Det er værd at bemærke, at fremmødet er 

steget meget i vinter sæsonen til trods for at vi skyder ude (på amtsbanen) - så det er 

faktisk blevet positivt, at vi ikke rykker ind om vinteren mere. 

Økonomisk ser også godt ud, vi opnåede et lille overskud i 2017. 

 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

regnskabet er gennemgået og godkendt uden bemærkninger af revisorerne bilag 7 

 

 

5. Indlæg Jens S. Koefoed om Skyttecenteret historie og fremtid 

2013 sidste åbningsdag for Brugsen – I 2014 købte Nyvest centret Brugsen – med det formål 

at lave bygningerne om til Skyde og Aktivitetscenter – Pengene er samlet, diverse høringer 

og tilladelser er stadig ikke helt på plads. 7. Marts 2018 entreprenør modtaget materiale. 

Besigtigelse 12/3 Med licitation 3/4 - Oktober klar til start 

Leje af faciliteterne sker gennem Nyvest Centret Conventus 

tanker om E-skydning senere 

 



6. Behandling af indkomne forslag (intet indkømmet) 

 

 

 

7. Uddeling af pokaler/udnævnelse af æresmedlem 

 

Årets leder: Jens S Kofoed 

 

Årets Nyvester: Klaus Dahl 

 

Årets æresmedlem: Inge og Ken Ole Jensen 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: (2 år) Næstformand Jeanette Nielsen (genopstiller ikke),  

 

Opstiller Helene Kofoed - valgt 

 

Sekretær Ida Tidemand (genopstiller) genvalgt 

 

 

Kasserer skal udpeges (af bestyrelsen) - Vinni Kure, fortsætter 

  

 

Ny bestyrelse: Pia Frost Jensen (formand), Vinni Kure (også kasserer). Ida Tidemand 

Sekretær, Mikkel Kofoed (næstformand), Helene Kofoed (FU-Medlem) 

 

 

 

9. Valg af bestyrelses suppleant 

På valg er (1 år): Jeanette Nielsen 

 

 

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

repræsentanter udvalgt, samme som 2016 

se bilag 8     onsdag d 22 marts kl 1900 i lille sal 

 

11. Valg af revisor (2 år) 

 

 

Arne Holm Tved er på valg – genopstiller 

 

 

  

 

12. Valg af revisor suppleant (1 år)  

På valg er: Henrik Cordua, genopstiller ( i et år) 

 

 Herefter består revision af:  Arne Holm Tved og Gitte Rasmussen 



  Som suppleant:  Henrik Cordua 

 

13. Eventuelt 

Erik: Støtteforeningen måtte udskyde generalforsamling til i morgen 8/3 kl 19, alle 

velkomne 

Jens: Tak for samarbejdet med Center bestyrelsen  

 

Ny dato næste år: onsdag d 6/3 2019 kl. 19 


