
Oprettet: Mandag, 17. oktober 2011 11:57 

Referat fra projektgruppemøde d. 17. oktober 
2011 i Vaskehuset kl. 1900 

Til stede: Michel Stolt, Lars Jørgensen, Göran Wilke, William Houman, Annette Tenberg, Wolfgang Sürth og 
Esther Malmborg Afbud fra: Tom Hansen og Stig Andersen Referent: Esther 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Valg af referent 

3. Siden sidst 

4. Gennemførelse af ”projekt Helhedsplan” 

a. Valg af revisor/administrator 

b. Valg af projektleder 

c. Sekretærbistand 

5. Forberedelse af Borgermøde d. 19. nov. 2011 

6. Evt. 

Ad 1. Dagorden blev godkendt. Lars Jørgensen bad om en opdatering, som han blev lovet under pkt. 3 

Ad 2. Esther tog hvervet 

Ad 3. Forløbet blev gennemgået i store træk hhv. Energiprojektet og projekt Helhedsplan. Status fra 
Energigruppen bliver fremlagt på Borgermøde – dvs. resultater fra undersøgelsen af øens energiforbrug 
m.m. Finansieringen er nu på plads med en bevilling fra Vordingborg Kommune. Budgettet til 
Indenrigsministeriets Landdistriktspulje skal justeres, da vi fik bevilget ? af det ansøgte. Samtidig skal vi søge 
forlængelse til november 2012, da vi er kommet senere i gang pga. det tog længere tid at skaffe 
medfinansiering. Budgettet blev gennemgået i store træk. – Der har været en rundgang på øen med en repr. 
fra SEAS/NVE, som vil finde ud af om og hvordan de kan støtte projektet, evt. med måleudstyr. 

Ad 4. 

a. Foreningen Nyords bestyrelse har peget på Ole Traberg, som er revisor i Præstø. Han får alt materialet fra 
projektansøgningerne og bevillingerne. Han skal anmodes om at melde hurtigt tilbage på, om han kan 
påtage sig opgaven med at administrere og revidere bevillingen iht. Anvisningerne i bevillingerne. Vi skal 
have oprettet en projektkonto og momsregistrering. Kan O.T. ikke går vi videre og forespørger Øernes 
Revision. 



b. Foreningen Nyord v. Michael er formelt ansvarlig for projektet og for økonomi, men projektstyringen er lagt 
i Projektgruppen. 

c. I sammenhæng med drøftelsen af behov for sekretærbistand til at samle op fra arbejdsgrupperne og 
koordinere på tværs og organisere alt det praktiske fik vi en længere drøftelse af problemer forbundet med 
hhv. frivillig og lønnet arbejdskraft og ekstern/intern arbejdskraft. Der er en stor opgave i at have et overblik 
og koordinere det hele, og evt. at sammenskrive en slutrapport (som ikke er målet, men midlet til 
efterfølgende at kunne handle). Beslutningen blev, at vi indtil videre kører videre med frivilligt arbejde som 
hidtil. 

Ad 5. Vi besluttede at flytte borgermødet til om søndagen d. 20.11. kl. 11-15 i Forsamlingshuset, da RUC 
folkene kan komme søndag, men ikke lørdag (pga. Kurt Aagaards tiltrædelsesforelæsning som professor). 
Desuden har Jagtforeningen fællesjagt den 19.11. – Michael indleder mødet, og der udarbejdes et papir 
(Michael/Göran) som rundsendes, og som drøftes med RUCfolkene, der skal lede processen på 
borgermødet. Vi forventer, at SEAS/NVE repr. vil deltage i mødet og Sara fra Energiklyngecentret (?). L.J. 
mente at projekt Helhedsplan lød for teknisk, og da alle var enige, vil vi omdøbe projektet til f.eks. Nyord - 
hva’ nu? (eller noget andet kort og fyndigt). Ellers er planen, at vi skal følge op på Nationalparkprocessen og 
skal gerne danne arbejdsgrupper for hhv. natur, kultur og erhverv - hvor energispørgsmål og de sociale 
aspekter tænkes ind på tværs i dem alle. Grupperne skal arbejde med at lave visioner for en ønsket fremtidig 
udvikling på Nyord, som igen senere fremlægges på et borgermøde. En brainstorm vil være nyttig, men 
mange forskellige temaer ligger lige for: Hvad gør vi med havnen (for at sikre den på længere sigt), med off. 
transport, turismetrykket, ordentligt internet, udnyttelse af Hyldevang, snerydning, naturen osv. 

A.T. og M.S. organiserer forplejning til borgermødet. 

Foreningen Nyord  

 


