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Referat fra bestyrelsesmøde d.24. juli 2016 i Vaskehuset kl. 900 
              Afbud: MA (ønsker at udtræde) 
  

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden:  
Dagsorden blev godkendt 
 

2. Siden sidst. Gennemgang af referat fra 5. juni:  
a. Status for økonomi og medlemstal: Udskydes.  

NM afventer som ny kasserer at få adgang til konto og medlemslister. Trækker indtil 
videre på Gunnar Kriegel. 

b. Overdragelse af rettigheder til at tegne foreningen i Møns Bank:  
KS ordner de nødvendige papirer til Møns Bank. Alle i bestyrelsen underskriver d.d. 

c. Status på hjemmeside: Kenneth, som skal stå for hjememsiden, kan ikke få kontakt med 
Søren, og Kennth jar store problemer med det system, som hjemmesiden er bygget op 
på. Enten skal vi overgå til et andet system eller finde en anden end Kenneth. 
Beslutning, at vi beder Kenneth komme med forslag til løsning, og at vi må være 
indstillet på at anvende nogle midler. 

d. MP følger selv op på ansøgning til Fanefjordfonden 
e. EM  taler med Krestine om velkomstfolder i kommende uge 

       
3. Bestyrelsen – nyt medlem, jf. mail fra MA. 

MA er fraflyttet Nyord og udtræder derfor af foreningens bestyrelse. Forslag om, at vi 
kører med en bestyrelse på 6 personer frem til næste generalforsamling. Det undersøges 
om Anette Lenskjær er suppleant og ønsker at indtræde. 

4. Rævespærre – jf  mail 
Foreningen Nyord har meldt fra i forhold til rævespærren ved evalueringen i februar 2015. 
Tager til efterretning, at Vordingborg Km. har besluttet ikke at afsætte midler til drift af 
rævespærren. Naturstyrelsen (NST) meddeler i mail fra vildtkonsulent Lars Richter, at NST 
ikke alene vil drifte rævespærren, og at den vil blive nedtaget efter sommerperioden. 

5. Opsamling fra møde om parkeringsplads (mail ) 
KS har udsendt sine noter, HA ligeledes og EM medbringer nogle til mødet (bliver sendt 
rundt på mail). MP har sendt sine noter til HA, som rundsender til os andre. Vi mangler 
noter fra MA fra et af bordene med bla. Yrsa og Bent. EM prøver at få dem fra MA. HA 
samler op på det hele og kommer med et oplæg på næste bestyrelsesmøde, så vi kan 
drøfte det før der indkaldes til nyt borgermøde. Henvendelse til kommunen evt. i efteråret. 
Af en mail fra Naturstyrelsen til kommunen fremgår det, at kommunen ikke går ind for 
betalings parkering, men det skal ikke afholde os fra at tage hele parkeringsproblematikken 
op med kommunen. 

6. Status for kloakudvalget/spildevandsudvalget 
Udvalget har holdt møde og drøftet forskellige scenarier, som blev gennemgået. Udvalget 
arbejder videre for at få så meget viden/så mange facts som muligt om problemerne. Der 
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må ikke bruges penge og ikke ske henvendelse til kommunen, før dette er aftalt i 
bestyrelsen. 

7. Liste over emner til drøftelse med kommunen.  
EM prøver at fremskaffe en bruttoliste, MA tidligere har udarbejdet 
 
Vi sigter mod et møde med kommunen i oktober/november 2016 
 

8. Evt. 
Der fremsættes ønske om lukket forum med dokumentbank/oversigt. Vi må indtil videre 
selv have styr på vore dokumenter – pkt. udskydes til næste møde 
 

Næste møde aftales til fredag den 16. september kl 17 i Vaskehuset 
 
 
Ref./v. EM den 27.07.2016 
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