Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. maj 2016 i Vaskehuset kl. 9.00
Fremmødte: HA, MA, MP, SA, KS og NM
Afbud: EM
Ref: NM

Dagsorden:
1.Dagsorden godkendt

2.Kenneth rykker for kontakt til gammel WEB administrator (MS rykker)
Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Marianne Stolt Pedersen og Klaus Simonsen

3.Gennemgang af Generalforsamling
… bred enighed om, at denne blev afviklet i en positiv atmosfære, med en god tone og nogle relevante
forslag fra de fremmødte.

4.Konstituering af bestyrelsen
Formand: Henrik Andersen
Næstformand: Esther Malmborg
Kasserer: Niels Møller Nielsen
Sekretær: Marianne Skjødt
Plads i bestyrelsen v. Jægernes Naturfond: Stig Andersen

5.Opgaver (rejst på Generalforsamlingen)

a.Kloakering
Bestyrelsen nedsatte et udvalg – kloakudvalget bestående af KS, SA og NM, der inden næste ordinære
bestyrelsesmøde udarbejder en projektplan for opgaven til drøftelse med den øvrige bestyrelse.
Bestyrelsen er enig om, at Foreningen skal forsøge at skabe en positiv dialog med kommunens ansvarlige
med henblik på at skabe varige og omkostningsbevidste løsninger, der både højner miljøet, bedrer
driftssikkerheden inden for realistiske økonomiske rammer.

b.P-plads problematikken
Der indkaldes til et idémøde den 10.juni kl. 19.30 i Nyord Forsamlingshus, hvor alle interesserede opfordres
til at møde og idéudveksle omkring behov og løsningsmodeller.
Mødet forkyndes ved opslag og på Nyord Info snarest muligt.

c.Fart/hastighed på øen
… emnet tages op igen på næste infomøde, idet bestyrelsen ikke kunne lande en løsningsmodel ud fra den
nuværende viden om emnet.

d.Broen
… emnet sættes på ”kommunelisten”! En liste over temaer, som bestyrelsen vil gå i dialog med Kommunen
omkring.

e.Grøfterne
Kloakudvalget forventes at inddrage dette område i deres arbejde.

f.Fibernet
Bestyrelsen nedsatte et udvalg med HA og Kenneth (it-kyndig), og udvalget vi l senere på sommeren
indkalde til et informationsmøde.

g.Vejnavne og nummerering
KS printer et ”bykort” fra Google Map – punktet sættes i øvrigt på ”kommunelisten”.

h.Saltning/Grusning
Også dette punkt sættes på ”kommunelisten”.

i.Lokalråd
MP påtager sig opgaven med kontakt/deltagelse i Forum … - aftaler selv nærmere med EM.

j.Fælles arrangementer

Bestyrelsen vil sende en opfordring til hver enkelt forening på øen om at bidrage med emner mm til
fællesarrangementer (typisk afholdt i vinterhalvåret).

k.INFO – MØDE
Næste infomøde for alle foreninger på Nyord er fastsat til fredag 18.november kl. 19 i Forsamlingshuset
(MS sender en orientering herom til alle foreningerne).

l.Fanefjord Fonden MA og MP, sender en ansøgning til fonden.

m.Velkomstfolder
Ifølge MA har EM og Krestine Kjærholm nogle tanker herom – opklares inden næste bestyrelsesmøde.

n.Næste møde 5.juni kl. 09

