Generalforsamlingen den den 26 april 2013 i Lokalhistorisk Forening

Nicole skal række dronningen saksen
Når dronningen besøger Nyord den 6 september 2013, får noorboernes børnebørn vigtige roller:
Jørgen og Jytte Jansens børnebørn overrækker blomster og Bent og Yrsa Hansens barnebarn Nicole
skal på en hvid pude med en rød lodsstribe overrække saksen, som skal bruges til at klippe snoren til
det lille museum i Møllestangen over.
Dette fremgik af de planer, et udvalg under Nyord Lokalhistoriske Forening har lagt frem for
regentparrets besøg på Nyord, oplyste formanden William Houman på foreningens
generalforsamling fredag den 26 april i Vaskehuset på Nyord.
Foreningen har ca. 100 medlemmer. 18 deltog i generalforsamlingen, hvor der trods regnvejr
serveredes grillpølser.
Året 2012 var præget af projekt Nyord – hvad Nu?. Projektets kulturgruppe tog mange af
lokalhistorisk forenings temaer op. Vintermødet i vaskehuset om stenminerne var godt besøgt og vil
resultere i et temanummer herom i Nyord Lokalhistorisk Tidende, som i flg de tilstedeværende
iøvrigt læses med stor interesse.
William Houman gennemførte 71 byvandringer i 2012 og skaffede på den måde foreningen en
indtægt på 17.000 kr, men pga den nu overståede uvished om Lolles Gårds fremtid (og dermed
frokosten i kroen) blev der ikke i vinter forudbestilt så mange nye byvandringer som ellers, så
sæsonen 2013 tegner svagere. Ture med brug af postbåden Røret har været en god attraktion og
gentages.
Den historiske udstilling havde lidt færre besøg end tidligere, hvor der har været helt op til 18.000 på
en sæson – flere end på Vordingborg slotsruin. Den får nu ny (og dyr) LED-belysning, og det skulle
gerne hjælpe.
Lige nu er det mest planerne for dronningebesøget, der præger indsatsen i foreningen. Dronningen
fik lyst til at besøge Nyord bl.a. efter at have læst bogen om ”Lodsernes Ø”, og højt på ønskesedlen
før besøget er da også at få genopstillet de historiske båker (sømærker) på Støveklints Banke samt
brøndvippen. Den har Naturstyrelsen lovet at levere træ til. Den skal laves som den var på De
Danskes Øer-tegningen fra 1922. Der søges om penge til restaureringen i Knud Højgaards Fond,
oplyste William Houman.
Under besøget skal regentparret stort set rundt på hele øen, i kirken, til havnen for at se ”Røret” ,
besøge forskellige af øens små virksomheder og private bekendte – alt sammen på to timer.
Dette er foreningens udspil til et besøgsprogram. Vordingborg kommune har meldt ud, at den vil
lægge sit program for dagen, selv om den står for programmet i Vordingborg dagen før. Hvordan det
endelige forløb bliver, vil vise sig efter et antal møder herom.
Foreningens bestyrelsesmedlemmer på valg samt revisorer genvalgtes
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