Foreningen Nyord
Bestyrelse:
Henrik Andersen (HA), Marianne Stolt Pedersen (MP), Klaus Simonsen (KS), Esther Malmborg (EM), Stig Andersen (SA)
og Niels Møller Nielsen (NMN)
Fremmødte: alle
Afbud:
Ref: EM

Referat fra bestyrelsesmøde d. 03.03.2017 hos HA kl. 1500
Dagsorden

1. Evaluering sf mødet med Vordingborg Km.
2. Forberedelse af generalforsamling og status for økonomi og medlemstal
3. Højttaler/musik anlæg og fibernet
4. Punkter og dato til næste møde
5. Evt.

ad 1. Enighed om, at det var et fremkommeligt/behageligt møde med Knud Jørgensen og Bjørn Buch fra
kommunen, selv om de jo ikke kunne give tilsagn om noget endeligt. EM laver referat, der cleares i
bestyrelsen, hvorefter det fremsendes til KJ og BB til clearing med dem.
HA sætter det endelige referat på opslagstavle.
Ad 2: Henrik takkede KS og NMN for en stor indsats mht. indkaldelse til generalforsamling og med at få
udarbejdet regnskab for 2016 og internt budget for 2017. Der var nogle få justeringer til budgettet
(brandmateriel abonnement, brojubilæum og ny opslagstavle). NMN og KS har gennemgået medlemslisten.
NMN tjekker indbetalt kontingent fra medlemmer i sidste øjeblik inden generalforsamlingen og der kan
også betales ved indgangen. – NMN vil arbejde på, at der fremover kan opkræves via mail.
Forsamlingshuset har succes hermed.
HA blev bemyndiget til at forhandle aflønning af Kenneth indenfor en ramme på 5-7.000 kr. årligt for
vedligehold af hjemmesiden (anslået bruges der 4 t ugl.)
Der skal tjekkes op på at vedtægterne er opdateret og det skal afklares om HA er på valg, idet han muligvis
indtrådte midt i Finn C.’s valgperiode. Generalforsamlingen vælger formanden direkte for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen peger på John Stolt til den ledige plads i bestyrelsen og på Michael Stolt til den ledige suppleant
plads. (Bestyrelsen vil opfordre Michael til evt. at søge valg til bestyrelsen for Stege og Omegns lokalråd)
Bestyrelsen vil foretage en grundig gennemgang af vedtægterne efter den afholdte generalforsamling mhp.
nødvendige justeringer.
KS efterspurgte en opdateret tlf.liste mhp. generalforsamlingen. MP har fået tlf.listen fra Marianne Skjødt
og er allerede i gang med en opdatering.
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MP har bestil hos Lille Bod og forsamlingshuset er reserveret. Alle (som kan nå det) møder kl 18 til
forberedelse af generalforsamlingen.
Ad 3. HA har undersøgt noget vedr. et transportabelt musikanlæg og går videre med det – bl.a. i HiFi
klubben. Frist 1.7.2017 - Fibernet: HA og Kenneth arbejder sammen videre på, om der kan skaffes mulighed
for fibernet. Der er en ny runde statslig pulje, og SEAS har oprettet en særskilt pulje for Sjælland og øerne
(som FIBIA vistnok står for, idet Fibia er oprettet af SEAS). Både De søndre byer og Nøbølle/Tjørnemark er i
gang med at søge denne pulje, hvor der er frist 15. marts.

Ad 4: Næste møde aftales i forbindelse med generalforsamlingen.
Pkt. 5. Evt.
Stig foreslår, at vi selv etablerer en ordning med at vande P-pladsen for at undgå de værste støvgener, da
der formentlig ikke kan blive asfalteret.
MP har hørt, at Lokalhistorisk Forening vil opstille et telt på grunden overfor Noorbohandelen (lige ved
siden af MP’s have/udeplads) og flytte udstillingen om Nyord dertil. SA har hørt det samme. MP forudser
yderligere gener med støj og mennesker ved sin bolig. MP opfordres til at kontakte William Houman
herom.
Ref. v/EM d. 05.03.2017
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