Foreningen Nyord
Bestyrelse:
Henrik Andersen (HA), Marianne Skjødt (MA), Marianne Petersen (MP), Klaus Simonsen (KS)Ester Malmborg (EM), Stig
Andersen (SA) og Niels Møller Nielsen (NM)

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16.10.2016 hos HA kl. 1500
Afbud: MP

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden blev godkendt
2. Siden sidst. Gennemgang af referat fra 24. juli:
a. Status for økonomi og medlemstal:
NM har nu en aftale om at mødes med Gunnar K. og gennemgå det hele. Vil undersøge
om GK har medlemssliste. Ellers henter SA harddisk hos Anders d.d., vi regner med at
medlemsliste ligger på den. HA har udlæg på refusion for bannerreklame til Lille Bod,
som skal refunderes.
b. Status på hjemmeside: HA taler med Kenneth, som er i gang med at udarbejde en helt
ny hjemmeside, som han kan bestyre. Vi kan gennemgå nyt forslag på onfomøde. Vi
skal gennemgå reklamemuligheder og priser på førstkommende bestyrelsesmøde.
c. Ansøgning til Fanefjordfonden: MP har meddelt HA, at hun har afsendt ansøgning til
fonden.
d. EM har talt med Krestine om, at de sammen udarbejder et udkast til velkomstfolder.
Det har begge sagt ja til, og det vil blive lavet i vinterens løb.
e. Opstilling til bestyrelse til Stege og Omegns Lokalråd (SOL): MP har meddelt HA at hun
har sendt mail til formandCamilla Bøggild.
f. Fibernet: På forrige bestyrelsesmøde blev det aftalt, at opgaven overgår fra NM til HA,
idet sidstnævnte er ”nabo” til det udvalg i Ministeriet, som arbejder med
teledækning/fibernet i udkantsområder. HA har forespurgt Vordingborg Km. om man
kunne lægge fibernet ned samtidig med udskiftning af spildevandrør, men det blev
frarådet.HA har opgvet den statslige pulje, idet det kræver, at hver husstand skal lægge
2000kr. HA arbejder videre med sagen sammen med Kenneth, herunder vil han
undersøge om vi kan få forbedret den eksisterende mast, hvis signal er blevet markant
dårligere. Taler med Finn/Ole.
3. Opsamling fra møde om parkeringsplads
HA har samlet op på det hele og har rundsendt et oplæg til bestyrelsesmødet. Olægget er
udmærket som udgangspunkt for en drøftelse med den tilføjelse, at hovedparten af de
erhvervsdrivende på øen er imod en flytning af den eksisterende P-plads.
Henrik vil tage kontakt til kommunen og bede om møde ultimo november – evt. foreslå at
folk fra kommunen kommer til Nyord. NMN/SA er interesserede i at deltage i mødet. Vi
klargør at ud fra drøftelser blandt borgerne på Nyord i regi af Foreningen Nyord er der 2
muligheder, idet der SKAL gøres noget pga. gener for beboerne ved P-pladsen: 1.
Ændring/forbedring af eksisterende plads eller flytning til Lollesgård.
Til mødet med kommunen tages listen med udestående spørgsmål med, men
prioriteringen er, at P-plads problematikken først og fremmest drøftes. Opsamlingen fra
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emner til kommunedrøftelse er med i sidste referat – vi kan evt. tjekke harddisken, omder
ligger en opsamling der.

4. Infomøde/P-plads drøftelse: Vi har aflyst at indkalde til infomøde 18.11.16,
(forsamlingshus er afmeldt hos Bente Stolt). Nyt møde aftales til 10. februar (er reserveret
hos Bente Stolt), hvor vi kan kombinere infomøde og P-plads drøftelse, hvis vi har noget
konkret at komme med. Ellers må det evt. skydes til generalforsamlingen, som skal holdes
inden udgang af april.
5. Status for kloakudvalget/spildevandsudvalget
HA har på baggrund af udmelding i avisen haft tlf. kontakt med Knud Jørgensen fra
Vordingborg Km., som har oplyst at de planlægger udskiftning af de gamle lerrør med plast.
Er sat på budgettet, som skal vedtages inden udgang af okt. - Udvalget vil fortsætte sit
arbejde med at drøfte fremtidsscenarier.

6. Evt.
HA påtager sig at lave indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder. EM skriver fortsat
referat. Når vi kan lægge noget på hjemmesiden skal vi aftale, hvem der gør det.
EM opretter en mappe med papirreferater, som medbringes til bestyrelsesmøderne, så vi
nemt kan tjekke på tidligere referater.
Næste bestyrelsesmøde aftales til søndag den 4. december kl 11 (hvor? I Vaskehuset?)

Ref./v. EM den 18.10.2016
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