
 Nyord havn /Årsberetning 2016. 
D. 26. april 2016, var jeg inviteret til et møde i ’Sydkysten Danmark’. Dette var et 

info møde om et evt. nyt havnenetværk, der skulle erstatte det tidligere 

havnenetværk der blev nedlagt i 2015. De repræsenterede havne diskuterede om 

der var belæg for et nyt samarbejde på Sydsjælland, og ligeledes blev det drøftet om 

Guldborgsund skulle indlemmes i netværket. 

 

D. 14. maj havde vi vores årlige arbejdsdag på havnen i rimeligt godt vejr. Vi var 10 – 

12 medlemmer, der fik muret, fejet - og nogle begyndte at udskifte plankeværket på 

øster mole, og wiren på havnekranen blev skiftet. Det var den eneste påtale vi fik, da 

kranen blev synet. Derefter sluttede vi med en gang steget ål. Alt i alt en rigtig god 

dag. 

 

Først på foråret blev vi kontaktet af Anette Syska, vedr. en ’Camønobænk’ på Nyord. 

Vi i havnebestyrelsen blev enige om, at den gerne må stå vest for havnekontoret. 

Anette blev ligeledes gjort opmærksom på problematikken omkring 

havnetoiletterne (idet der så vil komme flere besøgende). Hun har forelagt det for 

teknik og miljø i Vordingborg kommune, og de vil nu revurdere sagen. Kommunen vil 

vedligeholde bænken samt området omkring denne. 

Som nævnt i julebrevet er det nu sikkert, at problemet vedr. toiletterne. kommer op 

i teknik Miljøudvalget endnu engang. 

 

Sidst i maj måned observerede vi desværre rotter på havneområdet. Dette blev 

meddelt kommunen. Men kommunen siger, at det kun er nogle få strejfer oppe fra 

byen. 

 

Sommeren startede lidt sløvt, idet der ikke var så mange både i juni og første halvdel 

af juli. Vejret havde betydning for dette. Sidste halvdel af juli blev vejret godt, og 

hele august og september med. Resultat blev, at vi fik ca. 100 gæstende både mere 

end i 2015. - Så 2016 kommer til at ligge på det niveau, som vi plejer at ligge på. Jeg 

kan oplyse midt i august kommer Præstø sejlklub - og ligeledes kommer Faxe 

sejlklub også, men de har ingen dato endnu. - - - - Jeg har desuden et par 

oplysninger fra ’Dansk Sejlunion’. De har færdiggjort et meget grundigt 



analysearbejde, som belyser hvorfor de danske lystbådehavne, står over for en 

meget stor udfordring - - - - Antallet af sejlere falder og antallet af både falder, og 

dem der sejler er for det meste seniorer. Dansk sejlunion ser nedturen starte i 2009, 

hvor medlemstallet var oppe på næsten 60.000, men i 2013 var tallet faldet til 

52.000. Så vi skal nok se i øjnene at vi i femtiden ikke skal sætte forventningerne for 

højt, og tro der kommer flere både i havnen.  

 

 

Vi er i bestyrelsen er opmærksomme på, at vores klaptilladelse udløber d. 1.6. 2017. 

Vi skal gøre os klart, at vi nok ikke får en fornyet klaptilladelse, uden der skal nye 

bundprøver til. Det er en regning på ca. 15 – 18.000 kr. – klaptilladelsen gælder i en 

periode for 5 år. Rederiet Limfjorden er bestilt til uddybning i april måned i år. 

 

Vedr. El, udløber vores fastpris med SEAS NVE d. 31. dec. 2017. Vi i bestyrelsen skal 

ha’ en snak om, det er en god ide med en 3 års fastpris, eller vi skal ha’ en dagspris 

fremadrettet.      

  

Vi har på det sidste møde talt om, at vi skal være opmærksom på træværket på 

yderste vester mole, da der nok er pæleorm i dette - eller råd. Vi er også bekendt 

med at den nederste rem er faldet af, på halvdelen af stykket.  

    

D. 28.12. deltog jeg i et informations-møde i vaskehuset. Det var Kenneth der havde 

indkaldt til møde, da det er ham der nu står for den ny hjemmeside ”Nyord Nu”. Det 

var et godt og informativt møde, og havnen har nu fået lagt nogle praktiske 

oplysninger ind på vores hjemmeside, som ikke var der før.  

 

Vi er nu i 2017 godt i gang med at bruge de kvitteringsblokke vi købte i 2016 – og vi 

har desuden købt kuverter til de sejlere, som kommer efter havnekontoret er lukket. 

– Der vil komme en kasse op til disse kuverter. - Vi har også talt om, at vi skal til at 

indføre mobilpay da der er mange, der ikke ligger inde med kontanter. 

 

Jeg kan oplyse at vi fortsætter i ”Sejlernes” og i ”Marinaguide” som vi plejer, og med 

de samme annoncer. ”Sejlernes” er i bladformat og ”Marinaguide” findes på nettet 

med en masse info om Nyord. 



 

D. 5. januar blev vi ramt af en stormflod, som vi ikke har set før. Det gik hårdt ud 

over vores havnekontor, hvor gulvet blev oversvømmet og dermed ødelagt. Vores 

forsikring går ind og dækker omkostningerne. Ligeledes blev stikkontakterne på 

vester mole oversvømmet og ødelagt. De vil blive udskiftet i marts måned. 

Toiletterne blev ligeledes oversvømmet, men det fik kommunens folk hurtigt sat skik 

på, dog er der kommet en ny vacum pumpe til 30.000 kr. på. 

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til Finn og dem der har hjulpet til gennem sommeren, 

med at gi’ et nap. 

 

Tak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


