Generalforsamlingen den 30. marts 2015 i Nyord Lokalhistoriske Forening.

Lokalhistorie-udstilling mangler nyt sted at være
Generalforsamlingen bragte ikke en løsning - endnu. Hidtidige udstillingslokale skal bruges af
Noorbohandelen til udvidelse af køkken mv
Fra generalforsamlingen 2015 i Nyord Lokalhistoriske Forening kan berettes følgende:
Mandag den 30 marts 2015 kl.19 i Vaskehuset
Dagsorden iflg. vedtægternes §8 stk. 5
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af stemmetællere

3.

Formandens beretning om foreningens virksomhed

4.

Kassereren fremlægger revideret regnskab til decharge godkendelse

5.

Forslag fra bestyrelsen

6.

Forslag fra medlemmerne

7.

Valg af bestyrelse og suppleant.

På valg som bestyrelsesmedlem er:
Ellen Houman - villig til genvalg
William Houman - villig til genvalg.
På valg som bestyrelsessuppleant er:
Niels Møller Nielsen - villig til genvalg
8.

Valg af revisorer og revisorsuppleant

9.

Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår

10.

Eventuelt

Dirigent blev Niels Møller Nielsen. 14 medlemmer var fremmødt.
Formanden William Houman opridsede “årets gang i den lille lokalhistoriske forening”, med knap
100 medlemmer, og med faste arrangementer som Skt.Hans bål og kapsejlads. Til den er der dog er
stadig færre hjemmehørende deltagende sejlbåde. Måske skal der i fremtiden tænkes i kajakroning
eller andre former for sejlads. Lokalhistoriske tidende fik på vinterens medlemsmøde en god
mængde data om skolen, der fandtes på Nyord indtil 1962. Nyord Krøniken har efterhånden solgt, så
trykkeudgifterne er ved at være dækket Der er stadig salgsmuligheder, som medlemmerne ikke må
glemme, hvis de mangler en gaveidé.
Williams byrundvisninger er gået godt i den forløbne sæson, men der er endnu lidt stille mht nye
bestillinger til det nye år.

Generalforsamlingen den 30. marts 2015 i Nyord Lokalhistoriske Forening.
Udstillingen kræver et nyt sted til ny opstilling, hvor der måske også skal tænkes nyt, uden at det
bliver for smart. Der mangler stadig gode forslag til en ny placering, efter at den skal væk fra
Noorbohandelen.
I fremtiden fortsættes med de faste arrangementer, som er nævnt, men der kan ydermere tænkes
at komme solnedgangsture eller ture i forbindelse med det nye Dark Sky projekt (at se en mørk
nattehimmel). Også det nye biosfæreprojekt byder vi velkommen. Vi vil stadig udgive lokalhistorisk
tidende, som medlemmerne gerne må bidrage til med beretninger mm og som gennem
“dybdeborende” journalistik og dokumentation fortsat vil søge at fastholde den historiske viden og
interesse for Nyord. (Beretningen godkendtes)
Kassereren Krestine Kjærholm oplyste, at foreningen har en fornuftig indtjening og også en lille
medlemsudvikling. Trykkeudgiften til Nyord-Krøniken er ved at have tjent sig hjem, hvorefter
restsalget vil medføre overskud. Årets regnskab viste et overskud på 6014 kr. Formuen er 13.577 kr.
Regnskabet godkendtes.
Alle bestyrelses- og revisorvalg var genvalg.
Diskussion af kontingentet. Kasseren undersøger, om der kunne være en ide i at have et
ægteparkontingent, der f.eks. giver rabat på par-medlemmer.
EVT: Børge Stolt viste en DVD fra lodshuset på Bønsvig, der ejes af Falck-familien efter frasalg fra
Nysø Gods. William fortalte, at lodserne fra Nyord overnattede der efter at have lodset skibe nordpå
og for at være klar til næste tjans på sydgående skibe. Det siges at der var lodser, som tog deres børn
med derover for at de skulle opleve en bøgeskov, som jo ikke fandtes på Nyord.
Om nye udstillingsmuligheder for den lokalhistoriske udstilling har gårdejer Knud Johansen sagt, at
han ikke vil indgå i løsningen, da han ikke kan binde stedet for mange års lejemål fremover. John
Stolt foreslog smedien og brandstationen. De to bygninger vil kræve omfattende istandsættelse,
men har den fordel, at de ikke forventes solgt, da de ligger på fælles byjord. De ligger også godt ifht.
P-pladsen. Spørgsmålet er om de har areal nok. Nuværende udstilling optager ca. 30 m2.
Rita foreslog at søge kommunen om et samspil, når der alligevel skal laves toiletter ved P-pladsen.
En placering i William Houmanns gårdlænge i Gammelgård i lokaler, som Clem tidligere brugte som
værksted, var måske også en mulighed - Whiskydoktorens ruin nævntes også af Krestine. Jyttes
farmors aftægtsbolig i forlængelse af Gørans gård omtaltes, den er iflg. Gøran (nabo) en “rottebolig”,
men whiskydoktorens oliefyr står dér. Det sted er dog en vanskelig opgave at gå ind i bl.a. pga
ejerforholdene (men også udgifterne).
Runa foreslog at planlægge ud fra en “let” indretning i en ledig længe, let at tage ned, hvis gården
skal sælges. Esther foreslog en skurvogn.
Dirigenten opfordrede som samleløsning, at alle tænker på og observerer muligheder. Bestyrelsen
undersøger og samler op.
Per spurgte om der er mulige interviewpersoner, som kender besættelsestiden på Nyord: Nævnt
blev Ragnhild Stolt, Bent Hansen, Finn Jacobsen ved broen (hans far gik vagt ved flintminens
anløbsbro), Jørgen Brøndegård, Michael Stolts far Jan Stolt, Niels Andreasen, Betty Simonsen.
Og så blæste dirigenten mødet af. Bestyrelsen konstituerede sig straks efter generalforsamlingen
som hidtil.
Ref: pw

