
Oprettet: Lørdag, 10. december 2011 11:33 

Energigruppemøde den 10 december 2011 
Til stede: William, Annemette, Annette, Esther, Wolfgang, Per (ref.). (frav: Tom, Göran) 

Dagsorden: 

1. Opsamling på borgermødet 

a. Formidling: Hvad kan folk få af råd og tilbud til at komme videre med deres evt. energirenovering? 

b. Referater fra undergrupperne – skal færdiggøres? 

c. Hjemmesiden? Lars har frasagt sig opgaven 

2. Næste skridt i sagen: Hvad skal der ske i forhold til energiklyngecentret og kommunen mhp mødet den 9 
januar 2012? 

3. Næste borgermøde 

4. Næste energigruppemøde 

1. Opfølgning konkret på borgermødet: Ny formidling: 

a. Forslag: Sætte Gørans 5 gode råd op på en planche – samt oplysninger om at låne måleudstyr. 
Jordboring søges forhandlet ned i pris (af Gøran). Hvis der kommer et tilbud, kan det slås op – til orientering. 
Kommunen skal tjekkes mht muligheder for at lave jordboring, solpaneler og husstandsvindmøller på Nyord. 
(Annemette prøver at få facts herom fra Gøran til brug for kontakten med kommunen Hans Jørgen Lund 
Jessen. 

b. Kan undergupperne om kultur, natur & erhvervsliv gå med på nedenstående ide til borgermødet i foråret 
om at præsentere deres ideer som ”by- og naturvandringer”? 

c. Hjemmesideredaktøren Lars vil alligevel ikke lave øens hjemmeside Nyord.info. , men Annemettes søn 
Søren vil evt. gerne udføre den. Han bliver spurgt; det tjekkes samtidig med foreningen Nyords bestyrelse, 
om der er andre planer. 

2. Udspil om ovenstående energianlæg mv sendes til kommunen inden mødet den 9 januar. Sara i 
energiklyngecentret og kommunen skal herudover spørges om erfaringer/muligheder med 
spildevand/biomasse/energipil-produktion (hvordan beregnes og vurderes mulighederne heri?), samt om 
anpartsmuligheder i vindmøllerne ved Koster. Kan der skaffes tekniske beregninger af strømmen i 
Ulfshaleløbet og dens evt energipotentiale? 

3.Næste borgermøde (?) eller (efter forslag) værkstedsdage i påsken: Forslag (Annette) om at 
værkstedsdagene foregår forskellige steder i byen som en form for energiudstilling, f.eks. solpaneler på 
havnen, plancher fra de forskellige udvalg i den historiske udstilling samt andre steder,, feks ved og i 
Møllestangen. Forslag fra Wolfgang om at involvere folk mere ved f.eks. udlodde et lavenergikøleskab til 
den, der kan dokumentere det højeste forbrug på deres gamle køleskab. Sponsormuligheder tjekkes hos 



Svend Mogensen. I Møllestangen kunne der stilles et energikrævende apparat, der skal forsynes med strøm 
fra pedalkraft. Anja har foreslået Frysehuset ændret til moderne frysehus – kan det inddrages i formidlingen 
ved at den står åben med oplysning på en planche. Er det en opgave for Tom? (spørges) Luft-luft 
varmepumpe til forsamlingshuset finansieret af folks ”sparede” elforbrug efter pumpens installering. 
Forsamlingshuset inddrages. Termofotograferingen bør være foretaget eller kan evt. foregå i påsken og i 
den forbindelse demonstreres isoleringsmuligheder. Hver af grupperne præsenterer resultatet af deres 
arbejde f.eks. ved rundvisninger/ natur-/byvandringer. Flere ideer? Esther nævnte at foreningen Nyord har 
talt om radonmåling i husene. Kan den måler lejes så der kan måles i påsken. Stig er i færd med at 
undersøge sagen. 

4. Næste møde i energigruppen lørdag den 28 januar kl.930 – til forberedelse af værkstedsdagene. 

 


