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Referat af generalforsamlingen i
Foreningen Nyord d. 1. april 2016
i Nyord Forsamlingshus.

31 deltagere inkl. Bestyrelsen.
1.Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Niels Møller Nielsen.
2. Valg af protokolfører og stemmetællere.
May Just blev valgt som protokolfører.
Marianne Petersen og Pernille Kofoed blev valgt som stemmetællere.
3. Formandens beretning ved Finn Christensen.

I beretningen kom formanden ind på følgende punkter:
Efter flere henvendelser var det lykkedes at komme igennem til kommunen og Finn havde talt med dem om
asfaltering samt oprensning af kloaker.
Det forholder sig sådan, at hvor der er jernplader (sandudskiller) skal man rense privat. Kommunen renser
kun de steder der er kloakdæksler, og kun de steder kommunen har registreret på deres skema. Det er stort
set op til folk selv at melde at de har kloakdæksler hvis ikke de er registreret.
Finn nævnte herefter at det var den praktiske del af foreningsarbejdet han har stået for.
Der var ingen spørgsmål så beretningen blev enstemmigt godkendt.
4. Regnskab.
Heidi fremlagde regnskabet.
Heidi rettede en tak til Gunnar Kriegel, der på grund af tidsnød, har hjulpet Heidi med regnskabet.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Kontingent.
Bestyrelsen foreslog at bibeholde et kontingent på kr. 100,00,
Det blev vedtaget.

7. Valg til bestyrelse:
Formand:
Henrik Andersen blev valgt som formand
Bestyrelse:
Stig Andersen blev genvalgt

Marianne Petersen blev nyvalgt
Klaus Simonsen blev nyvalgt
Alle blev valgt for 2 år.
Suppleant:
Annette Lenskjær blev genvalgt for 2 år

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor:
Rita Svendsen blev genvalgt
Revisorsuppleant:
Jytte Jansen blev genvalgt
9. Eventuelt.

P-pladsen.
Henrik Andersen nævnte at der skal findes en løsning så alle kan blive tilfredse. Foreningen vil indkalde til
en drøftelse efter sommerferien. Kenneth Lau Rentius så gerne en drøftelse før, så man evt. kunne have
fundet en løsning inden start af sæsonen 2017. Man enedes om at kalde sammen til en drøftelse inden
sommerferien. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
Farthastighed.

Spørgsmålet blev drøftet uden en egentlig konklusion blev draget, der kom flere forslag bl.a.
- at der kunne afholdes et separat møde vedrørende problemet
- at en eventuel opstribning af vejen kunne være en idé (Annette Tenberg fremskaffer materiale fra
Præstø)Bestyrelsen arbejder også videre med dette.
Göran Wilke mindede forsamlingen om, at foreningen i sin tid blev stiftet som et fælles talerør over
for myndighederne, så ikke alle henvender sig privat og påpegede samtidig, at det er vigtigt hvordan
man kommunikerer med kommunen.
Ejner Stolt nævnte flere ting, problemet med kloaker er meget stort og det gør det ikke bedre at de lastbiler
der kommer bliver større og større. Broen ligner snart noget der er løgn, den er efterhånden helt groet til.
Det blev også nævnt, at grøfterne ikke er renset, kommunen påstår at grøfterne er private, men det
passer ikke, det er kommunens ansvar. Bestyrelsen tager opgaven.
Henrik Andersen omtalte fibernet, at der vil komme en pulje som vi skal holde øje med og som vi kan søge.
Per Werge mente at man skulle takke de afgående bestyrelsesmedlemmer og sige velkommen til de nye.
Finn Christensen fik overrakt 3 fl. vin som tak for mange år i bestyrelsen.
Formanden takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.55.
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