
 

 

Foreningen Nyords generalforsamling 
Fredag den 31 marts 2017 i Nyord forsamlingshus 
 
 
32 stemmeberettigede til stede,  
1. Dirigent Klaus Simonsen, 2. referent Per Werge 
 
Præsentation og go´da´til de to nye ejere af strandgrunden ved brøndpladsen Carsten 
Rasmussen og Ellen Hansen. 
 
3. Formandsberetning v Henrik Andersen: 
• Der er holdt 8 bestyrelsesmøder i årets løb.  
• Marianne Skjødt er fraflyttet, dvs. bestyrelsen har været et medlem færre end ellers. 
• Der er holdt møde med kommunen om p-pladsforholdene. Vender tilbage til dette 

emne efter pausen. Spildevands-bortledningen, som er i dårlig forfatning, er 
gennemgået af et lille udvalg. Indgik i møde med kommunen 

• Fanefjord sparekassefonden har bevilget et mobilt musikanlæg til øens foreninger. 
• Kenneth Lau Rentius har retableret øens hjemmeside. 
• Foreningen udsendte et nyhedsbrev i januar, men har ikke afholdt 

informationsmøde.  
• Der er indkøbt ny opslagstavle m magnetholdere til placering ved vaskehuset, idet 

den gamle er kaput. 
• Internetforbindelsen til øen, bør forbedres. Den opstillede repeater-mast ved 

indkørslen til byen og den nye mast på Hegnede bakken har forbedret forholdene for 
dem, der ligger ”forrest” i retning mod masterne, men mange huse har stadig 
elendige modtageforhold. En del puljer kan støtte it-forbedringer, men der skal laves 
en del research først. Foreningen vil i det kommende år se på muligheder for 
forbedringer. 

• Broen til Nyord har 50 års jubilæum i 2018. Foreningen Nyord vil høre øens øvrige 
foreninger, om der er grundlag for at  lave noget ekstra ud af jubilæet.  

• Foreningen overvejer vedtægtsændringer, idet der er visse mindre detaljer, som bør 
opdateres. 

Beretning vedtaget. 
 
Adresse- og tlf listen for øen trænger til opdatering. Listen lå rundt om på bordene med 
henblik på opdatering  
 
Spørgsmål:  
Gøran Wilke spurgte til om foreningen var for sent ude med at søge om 
internetforbedringer, mens der var en pulje. Dette bekræftede formanden. 
Flere former for rigtig hurtigt internet kræver medfinansiering af beboerne. Et 
lyslederkabel måske op til 2000 kr. Inge Nielsen spurgte, hvad det vil medføre 
”håndværksmæssigt”? Kenneth sagde, at Fibia er fremme i Ulvshaleskoven med et kabel, 
så der er måske muligheder for at føre en hurtig forbindelse til Nyord, enten som 
nedgravet kabel hen over Nyords enge (dyrt) eller via antenner (billigere). 
Gøran opfordrede til, at der handles hurtigere næste gang, der kommer en tilskudspulje. 
Inge spurgte, hvor mange foreningen mener, der er interesserede i bedre forbindelser. 
Mette Thamdrup indskød, at mange deltidsbeboere har mulighed for at arbejde fra øen 
og dermed være mere til stede, hvis internetforbindelsen er hurtig nok. Det er den ikke 
med de nuværende forhold. 



 

 

Kenneth redegjorde kort for de forskellige tekniske muligheder. Han tilføjede, at der 
også er et markant behov for god internetforbindelse hos besøgende turister og sejlere . 
Gøran nævnte, at hvis man vi se teenagere på øen, er et hurtigt internet uomgængeligt. 
Flere kommentarer fulgte. Ingen tvinges til at være med i et evt. forbedret system.   
Michael fik ved håndsoprækninger et stort flertal af deltagerne til at tilkendegive, at 
bestyrelsen skal gå videre med sine undersøgelser. 
 
4. Regnskab v. Kasserer Niels Møller Nielsen: 
Roste de to revisorer for deres indsats. 
Der er i årets løb indmeldt fem nye medlemmer. Indtægter fra hjemmesiden Nyord.info 
har været lave pga af nedlæggelsen af den gamle og rettelse af den nye hjemmeside, som 
her i foråret er ved at blive kørt ind af Kenneth.  
Udgiftssiden viser ekstra udgifter til den ny webside, hvor der skulle købes software. 
Men der er gode forventninger til den nye hjemmeside, også dens muligheder for at 
skabe indtægter. Kassereren nævnte også de tilbagevendende udgifter til 
vedligeholdelse af brandudstyr. 
Spørgsmål: Stig Andersen bemærkede, at vi har et abonnement på brandudstyr, d.v.s. at 
der ikke er ekstraudgifter udover abonnementet. 
Esther Malmborg: Hvorfor er el-udgifter på repeateren til internet/mobiltelefoni steget 
ifht tidligere år? Gunnar Kriegel: SEAS har lavet regnskabsterminerne om, så vi må 
forvente et lavere gebyr næste år. 
Regnskab vedtaget. 
 
5. Ingen indkomne forslag. 
6. Kontingent næste år: Uændret 100 kr. 
7. Valg:  Genvalg Niels Møller Nielsen.  Genvalg Esther Malmborg.  
John Stolt nyvalgtes til erstatning for Marianne Skjødt (fraflyttet). 
8. Revisorer på valg: May Just genvalgt, suppleant Jytte Jansen genvalgt. Nyvalg til 
suppleant for bestyrelsen: Michael Stolt. 
9. Eventuelt: 
Carsten og Ellen fortalte, at de har fundet nogle håndværkere, som kan bygge det hus, de 
selv har tegnet til strandgrunden. Byggeriet begynder til påske, rejsegilde 12. maj på 
Carstens fødselsdag og færdigt den 28 august på Ellens fødselsdag. 
Der er givet dispensation for retning på huset, der dermed kan stå syd-nord. Det bliver 
et træhus på støbt fundament 1,75 m over DN (normalvandstand). 
I forlængelse af stormfloden blev de ringet op af kommunen om oversvømmelsen, men 
regner med at komme over vandlinjen. 
Gunnar Kriegel oplyste, at Ulvshale Vandværk har generalforsamling næste lørdag kl.14 
i Mønshallerne, og han er på valg. Opfordrede til at nogle fra Nyord mødte op. 
Vandværket vil gerne have forbrugernes mobiltelf-nr og email for at kunne 
kommunikere mere effektivt og billigere. Værket kan ikke nå at meddele f.eks. 
vandledningsbrud eller vandlukning til folk, hvis det ikke er muligt at sende en sms eller 
email. Opfordrede folk til selv at gå ind på værkets hjemmeside og selv meddele disse 
oplysninger aht krav i datasikkerhedsloven. 
 
PAUSE 
 
10. Kenneth viste på lystavlen, hvordan man indberetter sine data til vandværket. Vigtigt 
med sms besked, når der er drifts- eller andre forstyrrelser. 
Derpå demonstration af den nye hjemmeside. 



 

 

Klaus Simonsen spurgte om der kunne være en kommentar-side knyttet til nyhederne, 
og Kenneth foreslog, at der oprettes en facebookside for nyord.nu , som nyheder fra 
Nyord ”automatisk” overføres til. Derved vil der komme mulighed for at kommentere på 
oplysningerne om Nyord. 
Gunnar Kriegel foreslog, at der findes en teknisk løsning for at opslag på den fysiske 
opslagstavle også ”overføres” til en elektronisk tavle på hjemmeside. Kenneth vil se 
nærmere på denne muligghed. 
 
11. Formanden redegjorde for bestyrelsens møde med kommunen den 3.marts 2017, 
med tre timers omkringvandring og blødt brød til kaffen.  
P-pladsen er udsat for stort pres. Foreningens fremlæggelse drejede sig om de 
forskellige forslag, der her på øen har været fremme, bl.a. på baggrund af møde i 
forsamlingshuset i juni 2016. Kommunen var forstående over for behovet for ordentlig 
turistbetjening, men kunne ikke se økonomiske muligheder for kommunen for at flytte 
p-pladsen. Udvidelser og forbedringer af den eksisterende plads er der derimod udsigt 
til. Kommunen vil komme med forslag til udvidelse af p-området ned mod søen, om 
bedre belægning, beplantning og organisering af de parkerede biler osv. 
Forslag om betalings-P kan ikke komme på tale ved en offentlig p-plads.  
Gøran: Det lyder fint nok; hvad tror I selv, det ender med? 
Formanden: Tror det ender med en forbedring, så der bliver bedre plads og færre gener 
for de omkringboende. Vi ved selvfølgelig ikke, om penge hertil reelt bevilges, når 
kommunalbestyrelsen skal prioritere mellem de forskellige kommunale opgaver. 
Stig Andersen sagde, at han regner med forbedringer (forhøjning) af rampen til broen, 
samt andre småforbedringer f.eks. udskiftning af knuste brønddæksler. Nævnte at man 
kan sende et foto til administrationen af en fejl (billedet indeholder koordinater over, 
hvor stedet er), så kommer kommunen og udbedrer skaden. 
Gunnar Kriegel mente, at der bør ske en forbedring af P-mulighederne ved kroen frem 
for udvidelse af den eksisterende plads. 
Inge sagde, at hun ikke mente, P-pladsen skal udvides, da hun ikke går ind for flere 
turister. Syntes at man skal prøve at få flere til at parkere ved Hyldevang, hvorfra de kan 
gå ind til byen. 
Kenneth: Det er bekymrende, at der tales om toilet på p-pladsen til erstatning for 
toiletter på havnen. Det vil jeg stærkt fraråde. 
Formanden sagde, at bestyrelsen over for kommunen havde lagt vægt på bevaring af 
toiletterne på havnen. 
 
Spildevands-afledning indgår i kommunens planlægning for en række byer. Dårlige rør 
findes i mange landsbyer. For Nyord påtænkes ikke krav om etablering af 
spildevandsrensningsanlæg og egentlig kloakering. Der vil fortsat være tilladelse til 
videreførelse af de private overløbs tanke (trixtanke m.v.) Men rørene videre ud er 
dårlige og må udskiftes. De ligger i vejsiderne, og det er kommunens ansvar at holde 
dem intakte. 
Gunnar: Hvad vil man gøre for at rense op i afløbsrenden nederst i Søndergade, hvor der 
ham bekendt er lugtgener? Gitte og Jack Hansenmente ikke, at der er lugtgener efter at 
afløbsrenden er renset op. 
 
Mindre emner på mødet  med kommunen var mangel på saltning og grusning ved glat 
føre. Kommunen har ikke p.t. nogen kasser med sand at stille op. 
Vejskiltningen er ulæselig mange steder i byen. Det vil kommunen rette op på. Vi bedes 
melde, hvilke skilte der er utydelige. 



 

 

Hvad ved kommunen om Hyldevang? Der er drøftelser mellem kommune og 
Naturstyrelsen , men ingen afklaring.  
 
Slutkommentar fra formanden: En god dialog, og at der er ”hul igennem” til kommunen. 
Dette viser, at det er fornuftigt at involvere foreningen ifht kommunen ved større 
spørgsmål. Se iøvrigt referatet fra mødet på hjemmesiden. 
 
Formanden takkede for god ro og orden ved foreningens generalforsamling. 
 


