Generalforsamlingen i Nyord Lokalhistoriske Forening den 25 maj 2012

Lodsmuseum og æblelund
- to historiske projekter nået
Inden for det sidste år er to vigtige kulturhistoriske projekter realiseret på Nyord – åbning af
Møllestangen som Danmarks mindste Lods-Museum og plantning af en æblelund på Hyldevanggård
med Nyords originale sorter – nogle af dem ukendte.
Dette var essensen af formandens, William Houmans beretning på general-forsamlingen i Nyord
Lokalhistoriske Forening den 25 maj på Hyldevang.
I generalforsamlingen deltog ret få medlemmer, formentlig på grund af det sene tidspunkt lige op til
pinsen. Generalforsamlingen blev konstateret lovligt varslet - bekendtgjort i bladet og på
hjemmesiden i april, men måtte desværre flyttes fra opr. dato. Esther Malmborg valgtes til dirigent.
Efter generalforsamlingen grilledes pølser. Solen strålede, og det var lunt.
Formanden William Houmans beretning drejede sig især om, at flere af de projekter, som foreningen
har arbejdet på, nu er realiseret. Først og fremmest Møllestangen, som Krestine og Niels har stået
for istandsættelsen af. Der er også plantet æblelund på Hyldevang, og skovhjælperne har sat hegn
op omkring stammerne.
I forbindelse med projektet Nyord- hvad nu? er der dannet en kulturgruppe, som har lanceret ideer
til fremtidige projekter.
Formanden udtrykte stor tilfredshed med, at Krestine Kjærholm har overtaget kassererposten. Han
selv vil fortsætte med by-rundvisningerne, som tiltrækker mange turister og giver gode indtægter.
Han nævnte desuden, at bladet Nyord Lokal-historiske Tidende og www.nyord.info er gode
kontakter til medlemmerne og omverden.
Foreningens næste arrangementer er St. Hans bålet (i samarbejde med jagtforeningen). Båltaleremne er Tom Svantesson fra Nyord- Hvad nu? projektet (Tom er efterfølgende spurgt). samt
kapsejladsen den 25 august (begge organiseret af Per). Der skal opkræves startgebyr pr. båd for at
dække udgifter til inskription på pokalen og leje af forsamlingshuset, f.eks. 100 kr. pr. båd, afhængig
af om gebyret dækker lejen.
Tre bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, Wolfgang Sürth, Krestine Kjærholm, Per Werge,
genvalgtes. Det samme blev bestyrelsessuppleant Niels Møller Nielsen.
Regnskabet, der forelagdes af den afgående kasserer, William Houman, viste, at foreningen ikke fik
alle kontingenter ind i det forløbne år, ialt dog 3650 kr. Det kan blive bedre med den ny kasserer.
Møllestangens istandsættelse har kostet 52.309 kr - og formuen er væk, men til et godt formål.
Trods denne udgift har foreningen stadig en lille, positiv formue på 4585 kr. Den afgående kasserer
gav udtryk for tilfredshed med, at pengene var gået til værdifulde projekter. Regnskabet blev
godkendt decharge, trods manglende revision. Som kontingent for 2013 vedtog generalforsamlingen
en forhøjelse til 75 kr, da vedligeholdelse af de gennemførte istandsættelser samt porto for
udsendelse af bladet m.v. er stærkt stigende. Som revisorer valgtes Rita Svendsen og Esther
Malmborg. Sten Jørgensen er valgt som revisorsuppleant.
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