
Referat fra bestyrelsesmøde d. 31.05 2015 i Vaskehuset kl. 8.30 

 

Fremmødte: FC, MA, HA, HH, EM, SA, NM 

Afbud:  

Ref: EM + HA d. 3. juni 2015 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Siden sidst 

Spørgsmål til hjemmeside – koster 7.500 kr. årligt i løn til SS – MA fungerer som mellemmand.  

Vurderingen er, at det ikke kan fås billigere. Løn vurderes at svare til 2 timers arbejde mdl. 

 

3. Gennemgang af generalforsamlingen 

Forløb udmærket. - Det nye, der kom op, var forslag om at søge Nyordbroen malet inden den fylder 50 år i 

2018.  

Ellers er der tilbagevendende efterlysning fra beboere af, at der sker noget med huller i vejene, 

gadeskiltning og nummerering m.m.  

Alt står på listen til drøftelse med km. Vejformanden er fortsat ikke dukket op på Nyord, så vi aftaler, at 

bestyrelsen nu vil henvende sig  

skriftligt til chefen Torben Andersen for at få et møde. Først vil FC underrette vejformanden herom.  

Vi vil prøve at få mødet i stand inden sommerferien. 

 

4. Konstituering. 

Næstformand: Esther Malmborg 

Kasserer: Heidi Houman 

Sekretær: Marianne Skjødt 

Plads i bestyrelsen v. Jægernes Naturfond: Stig Andersen 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den. 10/01-2010 punkt 12. for et år af gangen 



 

Ref. v/HA: Der blev rejst en drøftelse af, om EM med sin underskrift havde overskredet sit mandat i relation 

til en skriftlig orientering  

til Stege og Omegns lokalråd om Nyords foreningers aktuelle planer for udvikling o.l. Flertallet i bestyrelsen 

fandt ingen problemer,  

men derimod, at det var et positivt initiativ, som ligger inden for foreningens formål, og at det vil være 

naturligt, at Foreningen Nyord  

er koordinerende. - I den forbindelse blev det understreget, at vi som medlemmer af bestyrelsen skal svare 

på mails fra hinanden,  

så man i det mindste ved, at mailen er modtaget. 

 

5. Brug af Vaskehuset 

Vi skal skrive os på Vaskehusets kalender og booke lokalet fra gang til gang. 

 

6. Indbetalingskort 

HH vil som nyvalgt kasserer undersøge, om det er for dyrt at anvende indbetalingskort, idet tidligere 

kasserer har foreslået at  

droppe dem til fordel for netbanking. 

 

7. Foreningens CVR nr. på brevpapir og hjemmeside 

God ide – HH og MA vil sørge for at det kommer på begge steder –  

desuden foreslår HH at foreningens bankkonto også kommer på – enighed herom. 

 

8. nyord.info ” Det sker ” 

MA foreslår nyheder/arrangementer på hjemmesiden – og ikke kun i kalender. For at det kan tydeliggøres,  

HA foreslår, at det undersøges om der kan komme en automatisk distribuering i stand via maillisten. MA 

taler med SS om det. 

 

9. Status for økonomi og medlemstal FC 

HH vil som ny kasserer se på det til næste møde. 

 

10. Opfølgning 



Tlf.bog skal gøres færdig. EM afhenter materiale hos GK, som er trådt ud af bestyrelsen.  

MA og EM gør den færdig snarest. 

 

11. Dato og punkter til næste møde 

Næste møde aftales til 12. juli kl. 8.30 i Vaskehuset. Bemærk tidspunkt.  

Vi skal lave en dagsorden med opfølgning på alle løse ender i referater fra det foregående år. 

 

12. Eventuelt  

Ros til brandøvelse i påsken og efterfølgende hjertestarterkursus.  

Mange deltagere. Dog var det en lille misforståelse, at det også blev et førstehjælpskursus,  

idet mange deltagere ikke havde afsat tid til det. - EM har indkøbt en hyndebox til festteltet.  

FC gør opmærksom på, at teltet tilhører havnen, det var en foræring. – Som omtalt ovenfor er der sendt en 

orientering  

(med input til en lokal udviklingsplan) til Stege og Omegns Lokalråd, som vi hører under på Nyord.  

Lokalrådet skal udarbejde en lokal udviklingsplan (LUP) til Vordingborg Kommune, som på denne måde 

søger at skaffe  

sig overblik over, hvad der er af behov og ønsker i de forskellige lokalområder, og hvad borgerne selv sørger 

for, og  

hvor der kan være brug for kommunal støtte. Orienteringen er sendt til foreningernes formænd (alle 

foreninger er blevet  

hørt forudgående) samt til Foreningen Nyords bestyrelse. Der forventes en tilbagemelding og en opfølgning 

fra Lokalrådet. 


