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Referat fra bestyrelsesmøde d. 04.12.2016 i Vaskehuset kl. 1100 
              Afbud: NMN 
 Kenneth deltog i mødet vedr. hjemmesiden og fibernet 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden:  
Dagsorden blev godkendt 
 

2. Siden sidst.  
a. Status på hjemmesiden 

Kenneth deltager på mødet og forelægger en ny version af foreningernes hjemmeside, 
som han arbejder med på sit eget domæne, så man bedre kan ”lege” med udformning 
og øve sig. Den nye side har en enklere platform, men kan meget alligevel. Den gamle 
virker statisk, svært at finde bestemte aktiviteter, fælles kalender fungerer ikke m.m. 
Den nye præsenterer sig meget indbydende og levende med skiftende nyheder og 
fotos på forsiden. Der stiles mod at have en version klar ved årsskiftet og derefter 
møde med foreningernes formænd (og/eller den der skal redigere og lægge stof på 
siden) i januar. Desuden stiles der mod at præsentere den nye version på 
generalforsamlingen. Kenneth vil være den overordnede ansvarlige, men forenngerne 
lægger selv stof ind. 
Den nye side er også mobilvenlig. 
Man vil kunne abonnere, så man kan få besked, når der er lagt nyt på siden. Også 
muligt at abonnere på kalenderen, som der virkelig skal satses på bliver en fælles. 
Der vil blive lavet back up dagligt, så man i en given situation kun kan miste det, der på 
dagen er lagt ind. 
MP vil fremover sørge for at lægge Foreningen Nyords stof ind på hjemmesiden. 

b. Fibernet 
Der arbejdes videre med sp., men HA har ikke kunnet komme igennem endnu til Fibia 
(udskilt fra SEAS).  Der er brug for en vurdering af, hvad der skal til for at forbedre 
internettet, som p.t. virker dårligt, hvis mange er på. Det skal bl.a. undersøges, om der 
er lagt et rør ned, som et kabel vil kunne trækkes i. HA har brug for faglig opbakning, så 
Kenneth påtager sig at arbejde med på sagen (tak for det). 

 
3. Status for økonomi og medlemstal 

Udskudt, da NMN havde meldt afbud pga sygdom 
 

4. Ansøgning til Fanefjordfonden  
MP havde skrevet og fremsendt ansøgning på lydanlæg til knap 12.000 kr., som er blevet 
bevilget. Indkøb skal foretages inden 1.7.17, så bilag kan fremsendes til Fanefjordfonden og 
bevillingen udløses. Der satses på at købe ind på udsalg. MP skriver til de øvrige 
foreningsformænd for at få klarhed over, hvilke behov/ønsker inden for bevillingens 
rammer de forskellige foreninger kan have. Frist ca medio januar. MP taler også specifikt 
med May Just om sp. 
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5. Møde med kommunen i januar – P-plads m.m. 

HA har aftalt med en medarbejder i kommunen, at vi vender tilbage straks i det nye år om 
at aftale møde med dem, når en anden nødvendig medarbejder er tilbage fra barsel. HA 
ringer straks 2.1.17 og får nogle mulige datoer for et møde i januar fra kommunens folk. 
Tidspunkt helst mandag formiddag eller fredag eftermiddag. Og helst på Nyord. De der har 
mulighed for det kan deltage. 
 
P-plads problematikken står øverst på dagsordenen, derudover har vi en opsamling af 
gamle problemstillinger, se nedenfor. Vi må høre, hvad kommunen har af forslag/tanker i 
forhold til belastningen på den eksisterende p-plads, før vi går videre til et nyt borgermøde. 
HA har fået meldinger om, at folk savner en opfølgning på mødet i juni, så han vil skrive et 
julebrev med information – udkast rundsendes til bestyrelsen inden det udsendes til alle. 
(Mailadresser findes på tlf.listen, som i øvrigt skal opdateres og vedligeholdes. NMN har 
fået en harddisk fra Marianne Skjødt – skal tjekkes om tlf.listen ligger på den.) 
 
Mht. spildevandsproblematikken blev der ikke ved budgetvedtagelsen i kommunen 
bevilget det beløb, som der var lagt op til, så vi skal høre, hvad de tænker at gøre på Nyord. 
(Opsamling af punkter til møde med kommunen: EM har den 27. juli 2016 rundsendt en 
opsamling som MA har lavet til bestyrelsesmødet den 8. maj 2016:  
 
a) Kloakering 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. 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. 
 b) P-plads problematikken (Forslag fra Ole Sørensen og Lars Jørgensen) HA foreslår, på baggrund af 
erhvervsforeningens input på infomødet - at Foreningen Nyord påtager sig at stå for en proces, hvor 
man på øen får diskuteret i fællesskab, hvad der kan gøres for at mindske gener for beboerne ved P-
pladsen HA nævnte på generalforsamlingen 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. 
 c) Farthastighed Det kom frem på infomødet, at der køres for stærkt på engene og på vejen til 
Nyord by, og at både dyr og fugle må lade livet. Forslag om fartbegrænsning eller bump kom op. 
Beslutter at vi vil bringe det til drøftelse på generalforsamlingen for at få tilkendegivelser fra 
beboerne. En skilteskov er ikke ønskelig, og bump heller ikke, selv om de er effektive. Spørgsmålet er 
om der kan findes andre løsninger? Spørgsmålet blev drøftet på generalforsamlingen 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) 
d) Broen Ejner Stolt broen ligner snart noget der er løgn, den er efterhånden helt groet til. e) 
Grøfterne 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. 
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f) Fibernet NM følger op ved fornyet kontakt til firmaet Fibia, der efter sigende har opnået 
tilslutning nok i Ulvshale. Spørgsmålet er om der er mulighed for at koble Nyord på, og om det er 
relevant for os? HA en pulje på 300 mill. som vi skal holde øje med og som vi kan søge.  
g) Vejnavne og nummerering 
h) Saltning/grusning (SA) Kommunen har besluttet sig for at spare på saltning. Så i Nyord by skrabes 
der kun (selv om der nok alligevel er blevet saltet lidt). Bent Hansen har selv taget kontakt til 
kommunen desangående og andre beboere har også efterspurgt saltning.  SA følger op i forhold til 
Bent H. SA fremkommer med forslag om kasser med grus, som vi skal kan sprede ved de værste 
steder, men vi fastholder, at det er kommunens ansvar.) 
 

6. Generalforsamling – dato, bestilling af forsamlingshus, emner  
Dato for generalforsamling fastlægges til 31. marts 2017. Forsamlingshus er bestilt. Punkter 
kan blive P-plads problematikken og evt. den nye hjemmeside. 
 

7. Dato for næste bestyrelsesmøde og evt. punkter 
Næste møde aftales til 3. februar kl. 19 hjemme hos Klaus 
 

8. Evt. 
EM foreslår en fast skabelon for dagsorden til bestyrelsesmøderne, idet det så er nemmere 
at skrive referat. Ingen indvendinger. 
Karina ønsker en petanquebane ved havnen. Stor opbakning i bestyrelsen. HA kontakter 
Tom/havnen herom. 
 
 
Ref v/Esther d. 06.12.16 
 
 
 
 

 

http://www.nyord.info/fn
mailto:foreningen@nyord.info

