
Oprettet: Lørdag, 02. juni 2012 01:20 

Skal Nyords projektperiode forlænges? 
Mange sager står i kø - de tager tid 

Referat fra Foreningen Nyords projektgruppes møde den 26. maj 2012 i Vaskehuset 

  

Deltagere: Finn Maler (formand for foreningen Nyord), Gøran Wilke (energigruppen), Annette Tenberg  og 
Esther Malmborg (begge fra bestyrelsen i Foreningen Nyord), Stig Andersen (Nyord Jagtforening.), Per 
Werge (Havnen), William Houman (Lokalhist. Forening),  
Wolfgang Sürth (handelsstandsforeningen) 

Fraværende: Tom Hansen(Havnen), Lars Jørgensen (lodsejerne) 

Referent: Per Werge 

Dagsorden for mødet var: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Valg af referent 
3. Siden sidst 
4. Nyt fra arbejdsgrupperne 1) naturgruppens møde med Naturstyrelsen og 2) Henvendelsen til politikerne 
om energianlæg 
5. Borgermødet den 11 august – planlægning med Birger Sten Nielsens medvirken 
6. Klimadagen 
7. Invitation til politikere og embedsmænd til efteråret 
8. Hjemmesiden – fungerer den? 
9. evt. 

ad 1. OK 
ad 2: ovenfor 
ad 3: Siden sidst:  Tilfredshed med udstillingen i påsken. 
Ad 4-1: Stig: Der har siden mødet med naturstyrelsen været holdt en Skovens Dag. Annette nævnte at hun 
har rykket for fastsættelse af en naturplejedag, som skal holdes af Naturstyrelsen i samarb,m. 
Fugleværnsfonden og DOF og Vordingborg kommune samt konsulentfirmaet Natur & Landbrug (Anne Bodil 
Hald). Denne ”event” bør repræsenteres på Nyords borgermøde, så Noorboerne kan blive aktivt involverede 
i stedet for først at møde aktiviteterne, når de er planlagt og besluttet af DOF og Naturstyrelsen, jvf. mødet 
mellem Nyords naturgruppe og Naturstyrelsen den 27 april 2012, hvor Foreningen Nyord lagde vægt på at få 
dette behov opfyldt. Nyord ønsker også Anne Bodil Hald, som var tilknyttet Nationalparkprocessen, aktivt 
inddraget, så vi kan gå ind i diskussionen af naturplejeplanens detailudformning. Stig Andersen bemærkede, 
at jagtforeningen og Lars Jørgensen som lodsejere bør inddrages i processen, og de vil gerne gøre brug af 
Anne Bodil Hald i denne forbindelse. 
Annette nævnte, at der også kan blive tale om at udvikle en socialøkonomisk virksomhed , der kan 
inddrages i naturplejen. Naturstyrelsen kontaktes herom.  
Ad 4-2:  Gøran: Energigruppen skal nu se nærmere på mulighederne for jordvarme evt. med slanger ud i 
vandområderne. Der er 8-10, som har installeret luft-luft varmeanlæg. Han nævnte desuden, at han har 
kontakt med SEAS om at lave et trådløst internet fælles for hele landsbyen (som ”udstillingsvindue” for SEAS 
og promovering af disse typer netværk). Kommunen er adviseret, også politikerne, som skal afklare 
kommunens politik. Vi skal prøve at få politikerne til at komme med et udspil før borgermødet. Gøran mente, 
at over for politikerne skal vi altid nævne at vi ønsker og planlægger at få en fælles el-bus til erstatning for 



den telebus, der nu ændres til flexbus (dvs til taxaer for 110 kr (?) pr kørsel), der er væsentlig dyrere end 
telebussen at bruge. Telebussen kørte reelt på uanvendelige tidspunkter, og dette kan være grunden til, at 
den ikke blev benyttet ret meget.  
Ad 6: Vi er kontaktet af kommunen (Hans Jørgen og Peter Møller og Peter Vergo – hvem er efterfølger for 
Hans Jørgen som klimakoordinator)  om vi vil deltage i en Klimadag i september i Vordingborg kommune og 
mange andre kommuner med åbent hus rundt omkring i interessante klimaanlæg. Kan vi få 
kommunalpolitikere med til en diskussion på Nyord den dag, var der noget specielt at vise, og det kunne 
også skubbe til vores egen proces.  Det er ikke nok at vise luft/luft varmepumper, der findes alle steder. På 
klimadagen kunne også vises planer for energirigtig udvikling af  frysehuset. Per kontakter kommunalfolkene 
om at få et møde med dem, og det bør være forud for klimamødet, så vi kan udvikle et perspektiv. 
Ad 7. Hvordan er mulighederne for at koble vores forskellige projekter til det, de er: dele af en samlet 
udviklingsplan for Nyord (Nyord – hvad nu?). Senere på efteråret kan vi bede om møde mhp koordinering af 
helheden, også med inddragelse af kommunens erhvervsudviklingspolitikere. Spørgsmålet er, om 
projektperioden også skal søges forlænget, da de forskellige forvaltningsprocesser tager meget lang tid i 
forhold til den korte horisont, der gælder projektet. 
Ad 5: Borgermødet – der skal være inspiration og inddragelse, ikke kun kommunikation på dette møde. Folk 
skal involveres og være med til at prioritere. Grupperne skal fremlægge, hvad de har af ideer og resultater: I 
processen deltager også RUC-folkene (Birger Steen Nielsen) 
William, Per og Es skal til møde den 20 juni med Birger og aftaler nærmere med ham.  
Ideer til præsentation: Der skal tilbydes noget interessant og konkret: Elbussen, et handicap-toilet, 
tværgående temaer såsom ”hvordan reagerer små lokalsamfund over for myndighederne – hvordan kommer 
vi i dialog” – provokative udspil ”Kommunaldirektøren siger, at det tegner til, at Nyordboerne skal gå i 
folkedragt”. Skal vi være kommunens kvikke, men lidt vanskelige elev? (som også kan bruges af kommunen 
som eksemplarisk?)  
Der er en ny udviklingsdirektør Torben Gleesborg i Vordingborg – han må, hvis muligt, med til borgermødet 
(der holdes lørdag den 11 august kl. 14) 
Ad 9: Nyt møde i projektgruppen om tilrettelæggelsen af borgermødet holdes den 22 juni kl. 19 i vaskehuset 
(efter mødet med Birger) 
Diskussion af ny opslagstavle – genindførelse af Nyords vægavis, efter at bussens læskur er væk. Tom 
Hansen spørges, hvorfra han fik den glasdækkede opslagstavle på havnen. 

 


