Referat fra bestyrelsesmøde d. 24.01.2016 hos Niels Møller kl. 10.00
Fremmødte: FC, MA, HA, SA, NMN, EM
Afbud: HH
Ref: EM

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.Siden sidst
a.FIBA fibernet (NM)
NM følger op ved fornyet kontakt til firmaet Fibia, der efter sigende har opnået tilslutning nok i Ulvshale.
Spørgsmålet er om der er mulighed for at koble Nyord på og om det er relevant for os?
HA gør opmærksom på, at der bliver udmøntet en statslig pulje på 300 mill til forbedring i udkantsområder
af dækning.
HA holder øje og briefer NM. Vigtigt at Vordingborg Kommune også er obs. på puljen.

b.Huller i vejene (FC)
Er blevet udbedret nu af 2 omgange – så ikke lige nu nogen udeståender.
Der følges op i forhold til kommunen ang. vejnavne og nummerering

c.Lugtgener/spildevand (FC)
FC følger op i forhold til kommunen med henblik på, at rør/ledninger undersøges og evt. renses.
Der har været et udbud fra kommunen om undersøgelse/vedligehold af spildevands/kloak anlæg, men det
vides ikke hvem der har vundet udbudet.
NM har aktuelt problemer med antageligt spildevandssystemet i vejen, men tager selv kontakt til
kommunen.

d.Web master (MS)

Søren Scheibye ønsker at ophøre og MA har lavet aftale med Kenneth Lau Rentius om at påtage sig
opgaven.
MA sørger for at overdragelse kommer i stand.

e.Telefonbog/opslagstavle (MS)
1.udgave af telefonlisten fra foreningen Nyord er nu udkommet og fås ved henvendelse på mail til
foreningen@nyord.info
MA reviderer for fejl og tilføjelser med jævne mellemrum.
MA sørger for at der kommer information op på opslagstavlen.

3.Status for infomøde
a.Status
Enighed om, at mødet forløb fint, mange fremmødte og god stemning.
Forslag om at rykke mødet frem til slut okt. /medio november, da mødet ligger for tæt på alle de mange
forestående generalforsamlinger.
Vigtigt at når dato er besluttet, at det kommer i kalenderen straks.
Referat fra PW er sendt til HA (mødeleder) som sørger for det kommer videre til MA til hjemmesiden.

b.Farthastighed
Det kom frem på mødet, at der køres for stærkt på engene og på vejen til Nyord by, og at både dyr og fugle
må lade livet.
Forslag om fartbegrænsning eller bump kom op. For-eningen Nyord lovede at ville se på spørgsmålet.
Beslutter at vi vil bringe det til drøftelse på generalforsamlingen for at få tilkendegivelser fra beboerne.
En skilteskov er ikke ønskelig og bump heller ikke, selv om de er effektive. spørgsmålet er om der kan findes
andre løsninger?

c.Saltning/grusning
Kommunen har besluttet sig for at spare på saltning. Så i Nyord by skrabes der kun (selv om der nok
alligevel er blevet saltet lidt).
Bent Hansen har selv taget kontakt til kommunen dette og andre beboere har også efterspurgt saltning.
SA følger op i forhold til Bent H. SA fremkommer med forslag om kasser med grus, som vi skal kan sprede
ved de værste steder, men vi fastholder, at det er kommunens ansvar.

d.Fælles arrangementer
Børge Stolt havde adskillige gamle lokale filmoptagelser, som kan vises ved et evt. fælles arrangement i
forsamlingshuset.
Kurt Nielsen tilbød at scanne filmene, så de nemt kan vises. Lokalhistorisk Forening får ansvar for at
arrangere.

HA foreslår, på baggrund af erhvervsforeningens input på infomødet at Foreningen Nyord påtager sig at stå
for en proces,
hvor man på øen får diskuteret i fællesskab, hvad der kan gøres for at mindske gener for beboerne ved Ppladsen

4.Generalforsamling
Dato/indkaldelse
Generalforsamling bliver fastsat til den 1. april 2016 kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Valg til bestyrelsen
Formand: Finn Christensen Ønsker ikke genvalg
Henrik Andersen Villig til genvalg
Heidi Houman Ikke til stede – skal høres om hun er villig til genvalg til bestyrelsen
Stig Andersen Villig til genvalg
Suppleant: Annette Lenskjær
Revisor: Rita Svendsen h
Revisorsuppleant: Jytte Jansen

5.Dato og punkter til næste møde
Næste møde fastsættes på generalforsamlingen.

6.Eventuelt
På infomødet blev det nævnt, at man i avisen har læst, at Stege og Omegns Lokalråd (SOL) har udnævnt 3
personer fra Møn til at være bosætningsambassadører
for ny tilflyttere på Nyord. Det er tilbud og de kan/vil informere om forholdene på Møn/Nyord.

Lokalrådet har indbudt formændene fra foreningerne på Nyord til møde den 8. februar 2016 om bla. Input
til den lokale udviklingsplan (LUP).

Ref. v/Esther d. 25. januar 2016

