
Referat af møde i Energigruppen i 
Foreningen Nyord d. 5. august 2011. 

Dagsorden for mødet: 

1. Status over energiinterviews på Nyord 

2. Mulige relevante energi-informationer 

3. Hvad gør vi videre før Borgermødet d. 28.8.? 

4. Tilrettelæggelse af Borgermødet søndag d. 28.8. kl. 14-17 

5. Hvordan rapporterer vi spørgeskemaundersøgelserne? 

6. Plan, der kan bringe os fra nu og det næste års tid frem, til vi skal realisere visionen. 

7. Evt. 

Ad. 1. Til borgermødet tilstræbes at have nået så mange interviews som muligt, men ikke alle kan nås. 
Vigtigt at få et repræsentativt udsnit af såvel heltids- som fritidsbeboerne interviewet. Göran har lavet 
forarbejde forud for interviews via tjek i BBR, hvilket forhåbentlig betyder at interviews ikke tager for lang tid. 
Erfaringerne fra interviews er, at de fleste beboere er positive, og at det er naturligt at enkelte er forbeholdne 
overfor nyt og ændringer, og i det hele taget skeptiske ved at nogle interesserer sig for deres private 
energiforbrug. Specielt det evt. krav ang. kloakering interesserer, men ifølge en beboer med forbindelser til 
kommunen, skulle der ikke være konkrete planer om at tvungen kloakering. Energigruppen ønsker ikke for 
stort åbent fokus på dette emne, fordi det vil være hensigtsmæssigt at gruppen når at undersøge muligheder 
i relation til lokal kloakering før, der fremkommer krav fra kommunen. 

Ad 2. Göran har god kontakt til sponsorchefen Sten Lorentzen fra SEAS og vil forhøre sig om denne kan 
sponsere diverse måleapparater til mødet d. 28.8., f.eks el-målere til at måle enkelt apparaters forbrug. 
Display med minut for minutforbrugsvisning, el-dele bil osv. Tommelfinger-regel ang. stand by forbrug. De 
fleste apparater har et stand by-forbrug, hvor de bedste er nede på 1 Watt mens ældre fjernsyn, pc’er osv. 
kan have stand by-forbrug på helt op til 50 Watt. En bolig kan har typisk et stand by-forbrug på mellem 50 – 
og 150 Watt (750 – 2.150 kr. årligt). Hver Watt (stand by) koster 15 kr. om året. Eksempel: Et fjernsyn med 
stand by-forbrug på 10 Watt koster således 150 kr. årligt. Göran og Stig vil være demonstrationskunder for 
en Østrigs varmepumpe med høj effektivitet. Udfordringen lige nu er at få kommunens tilladelse til at bore i 
undergrunden (burde ikke være et problem da vi ikke bruger grundvand og ledelsen i øvrigt har fortalt os, at 
vi får tilladelsen). Hvis de to anlæg kører godt vil det være et interessant alternativ for de der har 
centralvarmeanlæg og i dag bruger olie. Göran vil forsøge at skaffe solceller på prøve, så deltagerne i 
borgermødet kan se dem. 1 m2 solcelle har en effekt på ca. 130 Watt, hvilket i Danmark vil give ca. 1300 
kWh/år med en god sydvendt placering (uden skyggende træer osv.). Totalkredit og Göran har et projekt om 
termofotografering i gang, hvor Göran forsøger at låne udstyr, og få en professionel overtalt til at 
aflæse/tolke de fotograferinger, som vi selv tager med termo-kameraet. 

Ad 3. Toms sekretær/Marianne vil lægge oplysningerne ind i regneark, og skal have skemaer senest d. 20.8. 
for at nå det til 28.8.. 



Ad 4. Borgermødet d. 28.8. er Foreningen Nyords, men Energigruppen skal have et punkt på dagsordenen 
til at rapportere. Det ville også være hensigtsmæssigt hvis SEAS kunne være repræsenterede og vise hard-
ware – Göran undersøger det. Evt. noget om termofotografering. 

Ad 5. Rapportering af interviews foreslås delt op på grupper. Forbrug af el, olie, brænde, og delt op på 
heltids og fritids beboelse. 

Ad 6. Den udmeldte møderække, 28.8., 19.11. og febr./marts 12 er fælles Helhedsplan møder. Indtil 
Værkstedsugen i febr. /marts skal Energigruppen arbejde med helt konkrete mulige løsninger baseret på 
interviewskemaresultater, såvel individuelle som fælles løsningsmuligheder. Det foreslås, at vi allerede nu 
påbegynder en liste af muligheder, som så skal undersøges og uddybes for at drøfte/konstatere 
realiserbarhed. Göran påbegynder liste og Wolfgang kontakter bekendt med kendskab til biogas. Andre 
gruppemedlemmer vil bidrage så godt som muligt, og indgå aktivt, når der er noget konkret, der skal 
undersøges. Det kan også være en del af gruppens målsætning at gøre købssituationen så tryg for den 
enkelte beboer som muligt, forhandle fælles/storkøbsfordele. Kontakt til og/eller deltagelse af en 
bankrådgiver m. h. til lånemuligheder, kan også blive aktuelt. 

Ad evt. Den 18.8. kommer arkitekt fra Vordingborg Kommune for at se på Nyord. Ifølge den partielle 
byplanvedtægt for Nyord By fra juni 1973, opr. udarbejdet af Vibeke Fischer Thomsen 8.10.1969, må både 
beboelses- og landbrugsbygningers tage "kun udføres som almindelige sadeltage (40-50 gr hældning) og 
tagmaterialet skal enten være strå (rør), almindelige røde tegl eller almindelige bølgeeternit eller andet af 
byrådet godkendt materiale". Det næste er så om der må sættes solceller på tagene, og om det gælder alle 
typer tag. Annette, Göran og William deltager – William tager ”kulturkasketten” på og repræsenterer den del 
af Helhedsplanen. Energigruppen er nødt til at sikre, at kommunen forhåndsgodkender de 
løsningsmuligheder, som bliver forelagt fra Energigruppen til febr./marts mødet således, at der ikke er risiko 
for at enkeltpersoners ansøgninger bliver afvist senere. 

AmE 9.8.11 



 

 


