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Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. juni 2016 i Vaskehuset kl. 900 
              Afbud: NM  

 Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden:  
Dagsorden blev godkendt 
 

2. Siden sidst:  
- KS uddeler div. oversigtskort over Nyord By bl.a. mhp. kloakudvalgets arbejde. 
- EM deltog i Lokalrådets møde torsdag da MP ikke kunne. Det handlede om de 3 

projekter (jordvarme, Røret som sejlende cykelsti samt Naturlandbrug), som der er 
fremsat ønske om at få med i Lokalrådets udviklingsplan. Det er Lokalrådet positiv 
overfor. De ønsker imidlertid ikke en fast observatør fra Nyord i deres bestyrelse, vi 
henvises til at stille en repræsentant op på generalforsamlingen til efteråret. 
 

3. Status for økonomi og medlemstal  
Udskydes, idet NM som kasserer er fraværende 
 

4. Idémøde den 10.juni kl. 19.30 i Nyord Forsamlingshus 
MS bestiller kaffe, kage, øl/vand m.m. i Lille Bod. Klaus starter kaffemaskinen. Vi andre 
kommer 18.30 for at stille borde op dække bord m.m. 
Henrik er mødeleder. Understreges at mødet ikke er besluttende, men idegenererende. 
Indledningsvis får folk mulighed for at præsentere deres forslag/ideer, hvis de er 
interesserede heri. 
For at få flere folk til at sige noget, vil MP stå for at dele folk op ved at tælle og så placere i 
grupper. Ideer/forslag kan skrives på plancher og folk kan få mulighed for at tilkendegive, 
hvad de synes er en god ide. – Efterflg. Vil bestyrelsen efter sommerferien vurdere 
resultatet, og hensigten er, at vi kun vil gå videre med noget, der kan skabes bred enighed 
om. Det vil være svært at komme igennem med noget i Km., hvis der ikke er enighed. 
 

5. Kloakering (KS, SA og NM) 
NM har fremsendt et forslag til kommisorium for kloakudvalget. Det blev godkendt. Der manes til 
forsigtighed mht. ytringer både mundtligt og skriftligt, da vi ikke skal animere kommunen til at 
foretage sig noget drastisk mht. kloakering. Der skal ikke blandes offentlighed ind i processen 
(aviser). – Henrik vil sørge for at scanne oversigt over spildevandsledningsnet og rundsende. 
 

6. Fanefjord Fonden (MS og MP) 
Der søges om højttaler, lydanlæg, mikrofon. MS vil skrive en ansøgning i god tid på baggrund af det, 
Jagtforeningen tidligere har udarbejdet. Forsamlingshus er med på ideen. Deadline for ansøgning er  
1.11.16 
 

7. Velkomstfolder (NM) 
Udskydes – idet EM vil tale med Krestine, om de skal udarbejde et forslag. 
 

8. Dato og punkter til næste møde 
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Næste møde aftales til søndag den 25. juli kl. 9.00 i Vaskehuset 
 

9. Eventuelt  
- MP spørger på vegne af Lille Bod, hvor hans reklame er på hjemmesiden, og hvad 

pengene går til. MS forklarer, at reklamen ligger under annoncer – de koster 250 kr 
årligt. Bannerreklamer dukker op nederst på siden på forskellige sider når man klikker 
rundt – de koster 1500 kr. årligt. Pengene går til løn til hjemmesidebestyrer samt til 
Foreningens øvrige udgifter (brandmateriel, mobilmast etc.) 

- MS har kort over vandledninger. HA scanner ind og sender rundt. 
- KS spørger, om man kan have et lukket forum på hjemmesiden til bestyrelsen? – MS 

svarer, at det ikke kan lade sig gøre p.t. Kenneth arbejder p.t. på at få styr på 
hjemmesiden. 

- KS gør opmærksom på, at der mangler et skilt fra Mønsiden om, at cykler skal køre på 
”fortov” på broen - selv om der står mange og fisker. Det skrives på ”kommunelisten” 

- KS gør opmærksom på, at der er behov for opfyld i vejkanterne 

- KS ønsker at få en drøftelse af foreningens mere langsigtede arbejde, forventninger og 
prioriteringer. Og gerne en årsplan, så møder fastlægges for det kommende år. Sættes 
på som pkt. til næste møde. 

 
 
Ref. EM d. 10. juni 2016 
 
 
 
 
 
 

 

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

