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http://www.nyvest.dk/hovedbestyrelsen.html 

Generalforsamlingen er vel overstået.  

Bestyrelsen er fuldtallig - for første gang i lang 

tid.  

Der er udpeget en ny kasserer Vinnie Kure og 

vores afgående kasserer Jeanette Nielsen, ønskede 

til bestyrelsens store tilfredshed at fortsætte i 

bestyrelsen - og er nu valgt som næstformand. 

Hvert år uddeler vi to hæderspriser - årets 

Nyvester og årets Leder. 

 

Finn Klausen blev tildelt prisen som årets 

Nyvester for sit store arrangement i arbejdet 

omkring loppemarkedet. I det hele taget er Finn en 

mand, der altid er villig til at give en hånd og en 

time med, hvis der er brug for det. En anden ting 

ved Finn Nyvest nyder godt af, er hans familie der 

som det også afspejles på Kammeratskabspokalen, 

har stor betydning for Nyvest. 

Årets Lederpris tildelte vi Hans-Henrik Viborg for 

sin dygtige ledelse af projektet og arbejdet 

omkring springgraven. Hans-Henriks enorme 

engagement er drevet af hans egen (og hans 

families) brændende lidenskab for gymnastik. For 

det har han taget et ansvar noget ud over det 

sædvanlige. Nyvest Idrætsforening er 

taknemmelige for den lidenskab og det lederskab. 

 

Pia Frost Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Frost Jensen, forkvinde i Nyvest IF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkvindens beretning 2016 
 

Springgraven blev endelig færdig i det forløbne år, 

og sikke en succes.  

Dels har gymnastik endnu et år sikret en fortsat og 

støt tilgang af medlemmer. Dels har DGI valgt at 

lægge al deres springtræning i Nyvest, netop på 

grund af muligheden for brug af springgrav. 

I hele Nyvest Idrætsforening har der været en 

indstilling til, at dette projekt skulle blive en 

succes. Selv om gymnastik i et halvt år har 

afspærret halvdelen af hallen, ”ødelagt” halgulvet, 

været ”skyld” i at hold og arrangementer har 

måttet ændres og flyttet udendørs, at adgang til 

skydebane og omklædningsrum har været 

besværliggjort og parkeringspladsen været delvist 

afspærret – så har det på intet tidspunkt været 

formuleret som et problem. Det er af alle 

afdelinger blevet behandlet som et vilkår, på linje 

med regnvejr på en arrangementsdag – og 

håndteret derefter. 

Succesen skyldes helt klart også Hans Henrik. 

Hans stædighed og dedikation til gymnastikken 

kender vi jo fra hverdagen. I dette projekt har han 

også vist sig som en overordentlig dygtig 

projektleder.  

Helt velfortjent blev han tildelt Bornholms 

Tidendes Årets Lederpris. 

Til vores og HH held har han en familie, der har 

kunnet bære at så meget tid og energi er blevet 

lagt i projektet. Jeg tror det er vigtigt at erkende, at 

ikke alle har de forhold, men at tidsforbruget alt 

andet lige bliver det samme. Har man ikke én 

person der kan sætte så meget tid af, er det vigtigt 

bevidst at ”smøre” det tyndere ud på flere 

mennesker. 

Det er noget vi skal tage med i det næste store 

projekt, som allerede er i gang – Skytte Centret. 

http://www.nyvest.dk/hovedbestyrelsen.html
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Når nu vi ikke vandt Danmarks Mesterskaberne i 

Foreningsudvikling, vil jeg gerne dvæle lidt ved 

hvad, vi så alligevel fik ud af at deltage. 

Det er jo ikke raketvidenskab og helt kort kan det 

siges:  

1. Ting Tager Tid. 

2. Pas på ikke at ”møde” os ihjel. 

3. Vi er en meget aktiv forening. 

 

Det sidste først – der er et enormt drive i 

afdelingerne, det er der ildsjælene er og der 

initiativerne tages. HB’s fornemmeste opgave er at 

støtte op om det, hjælpe med at koordinere og 

glatte vejen for virkeliggørelsen. Om det er af 

ekspansiv art som etablering af en springgrav og 

udvikling af nye skydefaciliteter eller det er af 

mere begrænsende art som nedlæggelse af en 

fodboldafdeling.  

I forhold til mødeaktivitet betyder det for HB at 

der skal gives plads til og respekteres at den 

vigtigste mødeaktivitet for afdelingsformændene 

ligger i afdelingerne.  

For det arbejde HB måtte beslutte at sætte i gang 

betyder det bare, og arbejdet med målene fra DM 

viser det så tydeligt – at ”Ting Tager Tid”. 

 

Et af de mål vi satte os i forbindelse med DM, har 

vi haft rigelig lejlighed til at arbejde med igennem 

det/de sidste år, nemlig udvidelse af det direkte 

samarbejdet mellem Hoved Bestyrelsen og Center 

Bestyrelsen.  

Vi engagerede os i fællesskab i dialogen med 

kommunen, politikkerne og arbejdsgruppen i 

forhold til den nye Idrætsstrategi med god effekt 

og vægt, syntes vi selv.  

Senest har vi fået Jens udpeget som medlem i det 

nyoprettede Idrættens Videns- og Kompetenceråd. 

I forhold til køb og finansiering af Brugsen har vi 

også arbejdet tæt sammen. 

Sidst men ikke mindst er vi begyndt at holde at 

årligt fælles bestyrelsesmøde, hvor vi arbejder 

med de ting vi har af fælles interesse. Det er blevet 

placeret her mellem Generalforsamlingen og 

Repræsentantskabsmødet.  

 

En udløber af fokus på øget koordinering og 

samarbejde i bestyrelsesarbejdet er en årlig 

”Bestyrelsesdag i Nyvest”. Det er en halv dag 

hvor alle bestyrelserne i Nyvest inviteres til fælles 

arbejde omkring ét tema, der har relevans for alle. 

Den første blev afholdt i oktober sidste år. Temaet 

var Kompetencer og Samarbejde. 

Med hjælp fra en foreningskonsulent fra DGI 

arbejdede vi med at synliggøre kompetencer i 

bestyrelserne, både for os selv og for hinanden. 

Samt en brainstorm på hvad vi ser som 

udfordringer, det giver bedst mening at arbejde 

med i fællesskab. 

En af dem er organisering af Frivillige i Nyvest – 

temaet for den næste ”Bestyrelsesdag i Nyvest” 

som afholdes her i maj måned.  

 

Jeg har lige konkluderet at vi skal passe på ikke at 

møde os ihjel og derefter remset to nye møder op, 

men der er mening i galskaben.  

De to nye møder er en del af at få struktureret 

samarbejdet og derigennem forhåbentlig kunne 

komme opgaver i forkøbet og lette arbejdet i 

afdelingerne. 

En af evalueringerne fra ”Bestyrelsesdagen” var, 

at det at have fået ansigt på andre 

bestyrelsesmedlemmer letter dét, at bruge 

hinandens kompetencer på tværs af afdelingerne. 

Struktur og overblik arbejder vi også med i HB 

med udarbejdelse af et nyt årshjul og –plan i 

forhold til opgaver og møder. 

I alt har vi lagt os fast på 6 årlige møder i HB inkl. 

Generalforsamling, årligt HB/CB-møde, og 

”Bestyrelsesdag i Nyvest”. 

 

Som tidligere omtalt bliver det næste store projekt 

for foreningen Skytte Centeret. Det er jo allerede i 

gang. Brugsen er købt, arbejdet med at søge de 

uundværlige fondsmidler er i fuld gang og den 

oprindelige tidsplan er allerede overskredet. Hvis 

vi kikker tilbage på springgravsprojektet – er alt 

som det skal være.  

Det, vi i forhold til de store projekter skal have 

længere fremme i bevidstheden allerede i 

planlægningsfasen er, at ”Ting Tager Tid”. 

En vigtig opgave for HB bliver at sikre, at 

erfaringerne fra de større projekter bliver bredt 

tilgængelige så ikke alle skal opfinde dybe 

tallerkner, og ikke alle gør de samme fejl. 

 

En anden tinger der har vist sig at tage tid er 

arbejdet med Hjemmesiden. 
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Vi er langsomt men sikkert ved at arbejde os ind 

på hvad den skal kunne, hvordan og på hvilke 

platforme.  

Lige nu arbejdes der på en undersøgelse af 

hvordan vi kan lette og imødekomme behovet for 

kommunikation med medlemmerne, ved træk af 

lister ud fra forskellige parametre. 

Et oplæg til den nye hjemmeside sendes rundt 

senere. 

 

 

Pia Frost Jensen d. 17.2. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.nyvestatletik.dk 
 

Medlemsmøde 
Nyvest Atletik afholdt medlemsmøde den 9. 
februar 2016 i Nyvest Centret. Der var 
genvalg af alle til bestyrelsen, så denne 
fortsætter således uændret i forhold til sidste 
år.  
Bestyrelsen takker de mange medlemmer, der 
har bakket op og hjulpet til ved 
klubbens arrangementer, loppemarked mv. 
samt med praktiske gøremål  i Planteskolen. 
 
Nyvestløbet 
Lørdag den 19. marts 2016 er der Grand Prix 
løb i Vestermarie Plantage. Start og mål er 
ved Planteskolen på Ørningevej. Børneløbet 
starter kl. 13.30 og voksenløbet kl. 14.00. 
Tilmelding 
kan ske www.nyvestatletik.dk eller på 
løbsdagen ved startstedet fra kl. 
12.30. Startgebyret er kr. 20,- for børn og kr. 
40,- for voksne. Alle kan deltage. 
Efter løbet er der vand og saft samt frugt 
sponsoreret af SuperBrugsen, Aakirkeby til 
alle deltagere. Der er endvidere 
lodtrækningspræmier på startnumrene. 
Se ruter mv. på hjemmesiden.  
 
Bornholm Ruller 
Der køres på rulleskøjter hver søndag mellem 
kl. 16 og 18 i Nyvest Centret. Alle er 
velkomne til at deltage. Husk, at hjelm er 
obligatorisk, mens andet sikkerhedsudstyr er 
et anbefalet tilvalg.   
Læs mere om Bornholm Ruller på vores 
hjemmeside. 
 
Hilsen 
Kirsten 
 
 
 
 
 
 

http://www.nyvestatletik.dk/
http://www.nyvestatletik.dk/
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http://nyvestbadminton.dk/ 

 

Badminton er ved at være slut for i år og der er 

kun afslutning tilbage og Landsmesterskabet.  

Der har været medlemsmøde og her fortsatte 

Philip og Karina.  Steve og Rita stillede sig til 

rådighed og vi arbejder med at få en dato til 

afslutningsfesten som vil blive den 12 April. 

Vi håber at alle stiller op til klubmesterskabet så vi 

får nogle gode kampe og en god fest. 

 

Vi siger tak til Lars og Bente som har gjort en 

kæmpe indsats for Nyvest Badminton. 

 

Der bliver fortsat spillet turnering og 1 holdet har 

spillet en kamp og mangler så den sidste 6 april. 

Andet holdet har 4 kampe tilbage og ligger på 

første pladsen dog med nogle flere kampe end de 

andre hold. 

Badminton udvalget. 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nyvestbadminton.dk/
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http://www.nyvest.dk/fodbold/ 
 

 

 
 
http://www.nyvest.dk/gymnastik/ 
 
Så er det opvisningstid! 

I marts måned venter en spændende tid for alle 

gymnaster – det er tid til de årlige 

gymnastikopvisninger! 

Efter et par år med flere uger imellem DGI 

Bornholms forårsopvisning og vores egen 

lokalopvisning i Nyvest er det i år to weekender i 

træk, at Nyvestgymnasterne skal trække i 

opvisningstøjet og finde de store smil og 

topformen frem. Vi glæder os helt vildt til et par 

intense uger, hvor vi skal vise, hvad Rejseholdene 

1-7, danseholdet New Dance samt vores yngste 

gymnaster på Ramasjang har lært i løbet af året. 

DGI Bornholms forårsopvisning 

Denne opvisning er d. 12.-13. marts i Aakirkeby 

Hallerne. 

Fra Nyvest deltager i år syv rejsehold samt New 

Dance. Tjek program så I har helt styr på, hvornår 

I skal på gulvet eller sidde klar på bænkene med 

kamera og klapsalver! 

Program og opvarmningstider finder I på DGI’s 

hjemmeside: 

http://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-

landsdelsforening/dgi-

bornholm/artikler/foaarsopvisning  

 

Lokalopvisning i Nyvest 

Foregår ”Palmelørdag” d. 19. marts fra kl. 12:30-

17:00 i Nyvest Hallen. 

I kommer selvfølgelig til at se Rejsehold 1-7, 

Ramasjang og New Dance på gulvet. Vi får også 

besøg af et hold fra DGI Bornholm og endelig 

hele to gæstehold fra det københavnske, med 

deltagelse af flere tidligere Nyvestgymnaster samt 

dygtige gymnaster fra andre dele af Danmark, som 

nu slår deres folder i hovedstaden. Vi glæder os til 

at se Bønder i Byen og Forstadsfruerne.  

Programmet er på trapperne. Følg med her: 

http://www.nyvest.dk/gymnastik/index.php/com
ponent/jevents/icalrepeat.detail/2016/03/19/51/
-/forarsopvisning-i-nyvest?Itemid=1  

 

 

Og så er der fest efter opvisning i Nyvest! 

Igen i år slutter vi opvisningen i Nyvest af med et 

vældigt halbal for voksne gymnaster samt 

forældre til vores børnegymnaster. Kom med til 

buffet, stemning og masser af dans. Prisen er 135,- 

pr. næse. Drikkevarer og natmad kan købes til 

rimelige priser. 

Kom og vær med – køb din billet i cafeteriaet eller 

lige her: 

http://www.enkelbillet.dk/?pid=bevt&eventid=43
1583    

 
 

 
 
 
 
 

 
 http://www.nyvest.dk/nyvest-kroket.html 

 
 
 
 
 
http://www.nyvest.dk/skytter/ 
 
 
 
 
 

http://www.nyvest.dk/fodbold/
http://www.nyvest.dk/gymnastik/
http://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-bornholm/artikler/foaarsopvisning
http://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-bornholm/artikler/foaarsopvisning
http://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-bornholm/artikler/foaarsopvisning
http://www.nyvest.dk/gymnastik/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/03/19/51/-/forarsopvisning-i-nyvest?Itemid=1
http://www.nyvest.dk/gymnastik/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/03/19/51/-/forarsopvisning-i-nyvest?Itemid=1
http://www.nyvest.dk/gymnastik/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/03/19/51/-/forarsopvisning-i-nyvest?Itemid=1
http://www.enkelbillet.dk/?pid=bevt&eventid=431583
http://www.enkelbillet.dk/?pid=bevt&eventid=431583
http://www.nyvest.dk/nyvest-kroket.html
http://www.nyvest.dk/skytter/
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Lørdag den 6. februar 2016 var der atter fastelavnsfest 

i Nyvest. Der blev sædvanen tro gjort klar og hængt 

tønder op og da klokken var 14.30 var vi omkring 60 

børn og 60 voksne og igen i år var der utrolig mange 

flotte og kreative udklædninger!  

Både børn og voksne hyggede sig med at slå katten af 

tønden, og da der er mange aktive og stærke børn i 

Nyvest faldt tønderne hurtigt ned og der blev kæmpet 

om alle karamellerne  

Efter kampen om karamellerne var der kaffe, 

sodavand, og æbleskiver til alle. Vi sluttede med at 

kåre årets konger og dronninger samt bedste 

udklædte for hver alders gruppe.   

Tak for et par hyggelige timer i Nyvest. Tusind tak til 

alle som gav en hånd med og en stor tak til 

Nyvestcentret.   På glædelig gensyn næste år..                                                                                                  

                                                                                                                                    

Nyvest Forældre- og Støtteforening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSK 

Generalforsamling ONSDAG den 2. MARTS 
2016  
kl. 19.00 i Nyvestcentret. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSk9njve3KAhUqCZoKHTdcAnsQjRwIBw&url=http://www.klub144.dk/?cat=1&psig=AFQjCNGl5ofEc9l9naWCp73zyl5-XhYUsg&ust=1455203524060074
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