
Referat fra bestyrelsesmøde d. 01. februar 2015 

 

Fremmødte: alle 

Afbud:  

Ref: EM 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Siden sidst 

a. Kontakt til kommunen FC 

Spildevand, Gadeskilte, Fejning, Hastighedsbegrænsning 

FC har fået hul igennem til kommunen – til vejformanden Torben Andersen, som har 

givet tilsagn om at ville komme til Nyord og se på forholdene. Han kunne ikke sætte 

tidspunkt på, men vil vende tilbage. Diverse problemstillinger tages op med ham, 

når han kommer.- Stig har fået et tilbud på spuling, slamsugning og 

fotodokumentation af spildevandsrør på 36.000 kr. + moms (omfatter ikke rensning 

af udløb fra Søndergade til havet). Vigtigt at vide før evt. drøftelse med kommunen.  

b. Markskure EM 

Kontakt til Claus Jespersen og Lars Jørgensen 

EM har talt med Naturstyrelsen, som vil arbejde på at få en håndværkerskole til at 

lave et projekt med renovering af markskur og selv betale materialer. Vi må prøve at 

få Lars Jørgensens skur med i et sådant projekt. EM skriver brev til Naturstyrelsen 

herom (dokumentation).  

c. Brandberedskab og vedligeholdelse SA 

Abonnement, Brandberedskabsgruppe, Sms kæde og Brandøvelse 



Brandbredskab. Der afholdes brandøvelse i påskedagene. Stig bestemmer tidspunkt. 

Der er nu indgået aftale med Dansk Brandteknik om vedligeholdsabonnement 5 år 

frem. De gik ned i pris og leverer samtidig særligt materiel til brug for brandøvelsen. 

 

3. Evaluering af infomøde d. 16. januar 2015 

Enighed om, at infomødet forløb fint. Mange positive tilbagemeldinger. Ros til 

mødeledelsen.  

Vi tager op på generalforsamlingen, om det er en mødeform, som ønskes gentaget. 

Marianne samler op fra referat til beretning på generalforsamling.  

Angående rævespærre har SA nu skriftligt fået bekræftet, at Naturstyrelsen har fået 

kommunens tilladelse til fortsat forsøg i 2 år mere frem til 18.2. 2017. Vi er 

overhovedet ikke blevet inddraget, på trods af at aftalen er, at rævespærren nu skal 

evalueres, og dokumentation for dens evt. virkning skal fremlægges. Vi skriver brev 

til kommunen og cc Naturstyrelsen med det samme. (GK og SA ordner det ud fra 

foreliggende udkast). Hele bestyrelsen er underskrivere (på vegne af en enig 

bestyrelse!!). Når brev er sendt kommer det på opslagstavlen. 

 

4. Telefonbog 

Telefonbogen er nu under udarbejdelse.  

Telefonbogen distribueres kun i papirform og efter første udgave må folk melde 

tilbage med rettelser, tilføjelser eller om de ønsker sig slettet.  

Der vil løbende komme ændringer, som bedes meldes på mail til 

foreningen@nyord.info 

5. Vedtægter HA 

HA havde udarbejdet et oplæg til drøftelse af vedtægterne. I det store og hele er de 

fine nok, men bestyrelsens formål og dermed opgave og mandat er uklart. 

 

6. Generalforsamlingen 



Fastsættes til 30. april – torsdag aften før St. Bededag. Forsamlingshuset er booked. 

Indkaldelse med indbetalingskort skal udsendes senest 3 uger før. Gunnar 

udarbejder regnskab på papir til at sende med ud. Vi sætter Infomødet på som 

punkt – udover den faste dagsorden for generalforsamlingen. På valg er MA, GK og 

EM + en suppleant. GK ønsker ikke genopstilling. 

 

7. Status for økonomi og medlemstal GK 

Overdragelse 

Kasserer funktionen er endelig gået i orden med banken, så Gunnar har opgjort 

beholdning til ca. 15.000 kr. MA udarbejder opdateret medlemsliste. Der er nogle få 

hhv. ud- og indmeldinger. 

 

8. Dato og punkter til næste møde 

HUSK kalenderen 

Næste møde fastsættes til lørdag den 7. marts i Vaskehuset.  

Punkt på dagsorden er forberedelse til generalforsamlingen. 

 

9. Eventuelt  

MA kommer frem med tilbud om kursus i at lægge stof på hjemmesiden (v/Søren 

Scheibye). 

EM orienterer kort om kommunens potentialeplan og kommende evt. 

biosfæreprojekt for Møn, Nyord og dele af kystområderne i Vordingborg Kommune. 

Biosfæregodkendelse i Unesco er en slags nationalpark ”light”, hvor deltagelse er 

frivillig for de, som bebor området. Møns Klint og Nyord er kerneområder (fredning) 

og Hyldevang evt. biosfærecenter. 

Toilet på P-Pladsen er med i en ny kommunal strategi på området, som er vedtaget i 

sommeren 2014. En 4 årig plan, hvor nogle toiletter nedlægges og andre 

etableres/renoveres. Planen har været sendt i høring hos lokalrådene, men vi har 

intet hørt via Stege og Omegns Lokalråd. De har kun afgivet høringssvar vedr. 

toiletforholdene i Stege. 


