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Foreningen Nyord Projekt Nyord som 
klimalods 

Energigruppen Beslutningsreferat fra møde hos A.E. i 
Energigruppen d. 27.6.2011 

Til stede: Annemette Elbrønd, William Houman, Tom Svantesson, Wolfgang Sürth, Per Werge og Esther 
Malmborg Fraværende: Annette Tenberg og Göran Wilke 

Tom Svantesson havde fremsendt en ønsket dagsorden, som vi fulgte. 

1. Projektets organisation 

2. Projektplan 

3. Formål med registreringsark for energiforbrug 

4. Definering af værdi for hver enkelt husejer 

Ad 1. Projektets organisation Der var først en drøftelse af om der er behov for en redigering af visionen – 
Tom havde et forslag til opstramning. Esther redegjorde for Foreningen Nyords beslutninger vedr. 
organisering af de to projekter – energiprojektet og helhedsplansprojektet. I princippet er det to forskellige 
projekter, men er absolut tænkt i sammenhæng. Der nedsættes en projektgruppe (=styregruppe) med 
repræsentanter fra foreninger og lodsejere. Energigruppen er her repræsenteret ved Göran. Øvrige 
repræsentanter er Stig Andersen (jagtforening), William (lokalhistorisk), Wolfgang og Anja 
(erhvervsdrivende), Lars Jørgensen (lodsejerne), Tom Hansen (havnen) og Michael (formand), Annette T. og 
Esther (alle 3 fra foreningen Nyords bestyrelse). Projektgruppen nedsætter yderligere 3 arbejdsgrupper, der 
skal arbejde på at skitsere forslag til en ønsket udvikling: For natur (tovholder Stig), for kultur (tovholder 
William) og for erhverv, (tovholdere Wolfgang og Anja?), hvor tanken er, at energi skal indgå i alle gruppers 
arbejde, ligesom den sociale dimension også skal (det drejer sig om fælles faciliteter, transport m.m.). 
Energigruppen bør være repræsenteret i hver arbejdsgruppe med min. en deltager. 

Ad 2: Projektplan For projekt Helhedsplan: Der bliver planlagt nogle borgermøder – et hvor 
arbejdsgrupperne dannes og en værkstedsdag senere på efteråret med Kurt Aagaard og Birger S. Nielsen 
fra RUC som mødeledere. Energigruppen skal nu i gang med hen over sommeren at registrere 
energiforbruget ved samtale med samtlige husstande. Der skal gøres status på dette til september. Så følger 
en periode, hvor der arbejdes på at skitsere muligheder, potentialer for Nyord med udgangspunkt i den 
”registrerede energitilstand”. Alt dette skal formidles og fremlægges på nogle ”værkstedsdage i februar/marts 
2012 i forsamlingshuset, hvor det gerne skal koordineres med de øvrige arbejdsgruppers arbejde. Herefter 
skal der træffes beslutninger om, hvad vi på Nyord vil satse på og næste fase ”realiseringsfasen” går i gang. 

Ad 3: Formål med registreringsark for energiforbrug Formålet er at vi får skabt en ”baseline”, der så godt som 
muligt viser det aktuelle energiforbrug. Vi mener ikke et retvisende billede kan hentes på BBR. Vigtigt er det 
at få kortlagt hvad folk lægger vægt på: Skal det f.eks. være nemt (olie) eller billigt (brænde)? Hvad har folk 
selv af tanker/planer, drømme i forhold til at spare energiomkostninger? Vi aftaler, at A.E. færdigredigerer 
registreringsarket og sender det onsdag til gruppen (er herefter på ferie). Tom vil kigge på om vi kan samle 
data op i et regneark – han har evt. mulighed for at købe sekretærbistand til at lave opsamlingen (evt. kan 
A.E.). Vi diskuterer meget behovet for at formidle – gerne meget konkret information – både nu og løbende. I 



interviewsituationen kan vi formidle om vision og baggrund og sammenhæng med projekt helhedsplan – om 
hvordan projektet vil forløbe (når folk spørger: Hvad sker der?) m.m. Per og Esther vil lave et summarisk 
baggrundspapir til dette brug. – William påtager sig at lave en plan for fordeling af husstande til interview – 
lægger vægt på, at der er et vist kendskab. Tom påtager sig at lave forslag til et informerende postkort, som 
kan omdeles. 

Ad 4: Værdi for hver enkelt borger. Værdien for hver enkelt borger ligger bl.a. i visionen om at blive mindre 
følsom for klimaforandringer, blive CO2 neutral og opnå billigere energi og bedre faciliteter. En god 
ide/mulighed kunne være at skabe mulighed for at tilbyde hvert hus en energigennemgang (foto m.m.), så 
hvert hus fik sin egen energiplan (som mulighed, ikke pligt). Ad 5: Evt. Foreningen Nyord skal spørges om 
Energigruppen har økonomi at råde over? Sarah i Energiklyngecentret skal spørges, om de evt. kan hjælpe 
med at bearbejde data (det gør Annette T.) Det bør afklares med Projektgruppen (foreningen Nyord), hvem 
der fører dialog med kommunen på det samlede projekts vegne, så der er sammenhæng i tingene. 2 

 


