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Energigruppe møde Lørdag den 28 januar 
2012 

Til stede: Wolfgang, William, Tom, Annemette, Gøran, Esther, Per (ref). Fraværende: Annette 

Dagsorden 

Siden sidst – energimøde d. 9.1.12 med kommunen og energiklyngecentret: Hvad skal der følges op på af 
de mange punkter fra mødet? Hvem følger op på hvad? 

Kommunens holdning er fortsat, at servituttens krav til tagbelægninger fastholdes. Åbningen fra kommunen 
om hvis muligt at lave et solcellanlæg på en mark ell.lign. må nok betragtes som fiktion, da der ikke er ikke-
fredede arealer uden for landsbyen, bortset fra mindre arealer med ledig byzonejord  f.eks. Oles jord ved 
byens indkørsel. Var der muligheder her? Også nye energi-tagmaterialer, der er på vej, kan måske betyde et 
gennembrud, idet de bør kunne oplægges som nye tage ved renovationer. 

Foreløbig afventer vi det forventede snarlige politiske energiforligs nye bestemmelser om energiinvestering. 
Men overfor kommunen, som har udpeget Nyord til energilandsby, må vi agere proaktivt og komme med et 
konkret udspil til, hvor vi generelt synes, der må kunne sættes solpaneler: sekundære tagflader f.eks.lader 
og udhuse, arealer mv. Der laves et udspil til kommunen, som den bedes forholde sig konkret til. Gøran 
mente også at små husstandsmøller 6-10 m høje visse steder på yderligt liggende gårde og havnemolerne 
kan gå an – de ligner master og signaliserer nytænkning. Der står nogle på Rødbyhavn. Undersøges. Kan 
også bruges som forhandlingsudspil. Hvem undersøger og skriver udspil? 

Mht lodret jordboring har kommunen sagt OK principielt. Men kan kommunen levere jordbundsanalysen (på 
basis af GEUS kortlægning af undergrunden), kommunen skal ansøges herom. Per tjekker Kampsax og 
GEUS og Poul Johansen (geolog). 

Spildevandsanlæg i form af pileanlæg ell.lign. skal undersøges nærmere, før der genereres udspil herom. 

Energiforbedringer på den faste bygningsmasse kræver viden om energitabene, dvs. termofotografering. 
Gøran mener, vi selv skal anskaffe et kamera for ret beskedne midler for at være foran, kommunen rykker 
ikke selv – fotos skal dog omfortolkes af en sagkyndig for at nå frem til de ”tekniske” bygningsforandringer, 
der er nødvendige. Også for at beregne værdien af den konkrete energiforbedring i kroner og ører. Der var 
forskellige holdninger til at købe det apparat selv. Men diskussionen førte til accept af, at vi køber apparatet 
(delvis et sponsorat) og får lært at bruge det og leverer fotos inden påske. Der er fordelt 13.000 kr fra 
helhedsplanen til hver af undergrupperne, hvilket kan være nok til apparatet. Seks meldte sig som fotografer. 
Instruktionsdag aftales til uge 8 efter vinterferien, dvs efter 27 februar. Gøran anskaffer apparatet og får en 
aftale om gratis fortolkning af fotos. 

En hovedmåler, der kan vise øens samlede elforbrug, koster 13-15.000 kr, som SEAS må yde. Det arbejder 
Gøran på. 

Hvad er status vedr. Påskeudstilling/aktiviteter? Det bliver især en energiudstilling – spørgsmålet er, om de 
øvrige grupper kan få materiale færdigt, og om diskussionen og mødet med RUC-folkene om de længere 
perspektiver for øens udvikling kan nås inden. (Det kan de ikke). RUC-folkene må derfor udskydes – evt. til 
et sommermøde? 



Dato for påskeudstilling samt annoncering    - sættes til skærtorsdag-langfredag  Tom laver en A4 form til 
planche til præsentationen af hvert af de enkelte elementer i energiudstillingen. Mht. plancherne spørges 
Annette om hun kan få lavet dem Tom:                  

Frysehus-renovering ,William har talt med Willy Pingel. Men Pingel er desværre blevet syg. 

Tom prøver at skaffe en cykel, der kan lave strøm, som demonstration stillet op f.eks. ved møllestangen. 

Tom/Göran: Solpanel med måleapp. Opstilles på havnen til visualisering af Watt produktion - skaffes af 
Gøran. 

ES og Per skriver til kommunen om fortolkning af vedtægten mht. tagbelægninger og opstilling af 
solenergipaneler på arealer, hvor de ikke falder i øjnene. 

Annette: Muligt sponsorat om luft til luft varmepumpe til Forsamlingshus? Annemette vil godt tjekke den 
leverandør fra Præstø, der leverede deres egen pumpe. Og tjekke Bygge- og anlægsfonden om støtte. En 
varmepumpe koster 15-17.000 kr installeret. May Just og forsamlingshusbestyrelsen skal spørges, om de er 
med på den idé.. 

Stig: radonmåling - måleudstyr - uafklaret. Evt. skal Gunnar Kriegel (Møllestangsvej yderst) spørges om han 
kan skaffe måleudstyr.           

Projekt ”Nyord hva’ nu?”   Finn Maler konstitueret som ny formand. Aktiviteter i øvrige grupper i projektet? 
Tovholdere for erhvervsgruppen: Wolfgang For kulturgruppen: William For naturgruppen: Stig – men der skal 
nok vælges en person med bedre tid. Næste møde med konkret forberedelse af påskemødet holdes i 
vaskehuset den 10 marts kl. 10. 

 


