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Referat fra bestyrelsesmøde d. 07.10.2016 i Vaskehuset kl. 1800 
              Afbud: MA (er udtrådt pga. flytning) SA mødt forsinket og HA nåede ikke frem. 
  

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 som ny kasserer nu adgang til konto, men mangler medlemsliste. Evt. er der en 
liste på foreningens harddisk, som MA mangler at aflevere. EM har talt med hende, den 
er hos Anders. MP vil prøve at få den udleveret. NMN trækker indtil videre på Gunnar 
Kriegel. Saldo på konto ca. 30.000 kr. HA har vist udlæg, som skal refunderes. 

b. Overdragelse af rettigheder til at tegne foreningen i Møns Bank:  
KS har ordnet de nødvendige papirer til Møns Bank.  

c. Status på hjemmeside: Udskydes- Kenneth skal anmodes om at komme med et 
løsningsforlag. 

d. Ansøgning til Fanefjordfonden: MP er ved at skrive ansøgningen og indsender den 
inden 1.11.16, som er frist. Finder en pris på anlæg, så der kan sættes et beløb på. 

e. 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. 

f. Opstilling til bestyrelse til Stege og Omegns Lokalråd (SOL): Formanden Camilla Bøggild 
har kontaktet EM om der er en fra Nyord der vil stille op til bestyrelsen på 
førstkommende generalforsamling ultimo oktober. SOL har selv spurgt Annette 
Tenberg, som har takket nej og henvist til Foreningen Nyord. MP har tidl luftet 
muligheden af at opstille, og vil kontakte formanden, men det kniber med at finde tid. 

g. 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. Sp. er om der er muligheder i den statslige pulje?? Skal følges op. 

       
3. Opsamling fra møde om parkeringsplads  

HA har samlet op på det hele og har rundsendt et oplæg til bestyrelsesmødet. Drøftelse 
udskydes, da HA ikke er nået frem. Vi har aftalt at indkalde til infomøde 18.11.16, men det 
beslutter vi at aflyse, da flere bestyrelsesmedlemmer ikke kan deltage, og da vi ikke er klar 
til at komme med noget konkret, der kan tages stilling til (forsamlingshus er nu afmeldt hos 
Bente Stolt). Desuden er deri bestyrelsen tvivl om, hvorvidt mødet den 18.11. alene skulle 
handle om P-plads, eller om det var det årlige infomøde med nyt fra alle foreninger, 
erhvervsdrivende m.m. Skal afklares. 
 

4. Status for kloakudvalget/spildevandsudvalget 
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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. 
 

5. Liste over emner til drøftelse 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. 
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. 
 
Vi har tidl. aftalt at sigte mod et møde med kommunen i oktober/november 2016 
 

6. Evt. 
Vi skal have udnævnt en ny sekretær for bestyrelsen, der kan lave dagsorden og 
indkaldelse m.m. EM vil fortsat gerne skrive referat, men ikke være sekretær i øvrigt. 
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Der blev på sidste møde fremsat ønske om lukket forum med dokumentbank/oversigt. KS 
foreslår også en mappe med referater, så det er let at gå tilbage og samle op. Vi må indtil 
videre selv have styr på vore dokumenter – pkt. udskydes til næste møde 
 

HA anmodes om at indkalde til næste møde snarest via en doodle. – Enighed om, at fredag 
aften på det tidlige tidspunkt ikke duer. 
 
 
 
Ref./v. EM den 09.10.2016 
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