
Oprettet: Mandag, 24. september 2012 10:04 

Referat Projektgruppemøde 23. september 
2012  

Til stede: William, Göran, Finn, Tom, Esther, Stig, Annette (ref.) 

Afbud: Wolfgang, Per W. 

Emner: Status, møde med Vordingborg Kommune, Gennemgang af økonomi, forlængelse af projektet  

  

1)   Status 

Energigruppe: 

-       Det bliver mere og mere afgørende at få en ordentlig Internetforbindelse op ad køre 

(sejlerne i havnen efterlyser adgang til internet, handel, hjemmearbejdspladser, tilflytning) 

-       Termofotografering (der kommer tilbud til borgerne om at bestille termofotografering (Annemette, 
Göran, William, Per) 

-       Brinelaug  (interessentmøde søndag den 14. Oktober) den første ejendomsklynge kan være i den 
vestlige del af byen, hvor der er flere husstande som kan arbejde sammen om fælles brine). 

-       Alternativ offentlig transport – muligheder for delebiler eller fælles transport undersøges videre. 

Borgermødet 

-       Naturgruppen med engdriften var dagens store tema med markvandring og jagtforeningens 
præsentation af dobbelthegn, vandhuller etc.  Jørgens Sandby (NST) deltog i mødet og berettede om 
naturplejeplanen som FVF, NST & VK har arbejdet sammen om.  Planens positive elementer var f.x. at man 
nu også går ind for hø slet som del af engplejen. 

COWI konsulenterne forslår desuden at oprette overdrev på Nyord. Overdrev hører som udgangspunkt ikke 
til de typiske nyordske landskabstyper. Det gør rigkær til gengæld, som ifg. rapporten ønskes renset op. 
Jagtforeningen overvejer at gøre indsigelse imod begge dele, da disse vil ødelægge det traditionelle billede 
af Nyord. En kritik af COWI i forhold til rapporten er, at den ikke tager hensyn til samspil mellem naturen og 
menneskeliv. Kritisk anses i den forbindelse, at det ikke lykkedes NST/FVF at inddrage befolkningen på 
Nyord i udarbejdelsen af rapporten. Borgerprojektet har bl.a. det mål at skabe større indflydelse for 
Nyordborgerne i tiltag på øen. Bevarelse af offentlig tilgængelighed er også et vigtigt emne. 

-       Borgerfolder til husstandsomdeling. Den er ikke udkommet endnu, da den først skulle vendes med 
Birger fra RUC. Folderen foreligger som udkast til mødet i dag og skal gøres færdig nu. 



-       En ny henvendelse skal rettes til Birger og RUC om at skrive en artikel om, hvordan borgerprojektet 
”Nyord - hvad nu” kan være med til at styrke Nyord som levende samfund. Han bedes om et kik på Nyords 
udvikling fra Nationalparkprocessen til det nuværende borgerprojekt samt en generel udtalelse om betydning 
af de små landsbyfund for et levende Danmark. Betales af konsulentmidlerne i projektet. 

-       Natur/erhvervsgruppen fremlagde forslag om at indgå i kvæghold på engene. 

  

Natur & Erhverv: 

-       Kvæghold og engpleje – der indkaldes til offentlig møde for borgere på Nyord den 29. september 2012 
som går ud på at købe det halve af Henning Hansens besætning på 12 dyr. Selskabet Nyord Ø-Kød dannes. 
Se invitation på opslagstavlen. 

-       Socioøkonomisk virksomhed på Hyldevang 

-       Arbejdsgruppen har indledt dialog med NST om at samarbejde indenfor lokalproduktion af forskellige 
landbrugsafgrøder, som sennep, korn etc. samt engpleje kvæg. Samarbejde kunne foregå i form af en 
udvidelse af det nuværende skovmedhjælper-projekt. Ø-pedel ordningen kan muligvis indgå i dette projekt. 

  

Kultur 

-       Listen af kulturhistoriske opgaver arbejdes der videre med – den levende kultur skal styrkes. 

-       Formidling – der arbejdes med formidlingseksemplet ”Møllestangen” og videreudvikling af Nyord 
udstillingen 

-       Generel diskussion om: Hvordan informerer man bedst, således at alle borgerne føler sig underrettet? 
Projektet holder en række møder både i mindre åbne grupper samt for alle borgere, har oprettet 
hjemmeside, hvor referater, plancher etc. gemmes; laver opslag på info tavlen samt uddeler med jævne 
mellemrum foldere til alle husstande. Det er beklageligt, at der stadig er borgere, der ikke føler sig 
underrettet. Det blev besluttet at fortsætte med informationsstrategien – og måske i endnu højere grad 
anvende husstandsomdelingen som informationsmedie. I sidste ende må det være op til den enkelte borger 
at indhente den fornødne information om projektets aktiviteter. 

-         

2)   Emner til møde med Vordingborg Kommune 

-       Internet – undersøge muligheder for at undgå gravearbejde – men evt. etablere en WIFI boble. Göran 
undersøger priser for sådan en forsyning hos ”Global Connect.” 

-       Kommunen skal svare på, om at der rigtigt, at Nyord ikke kommer i betragtning pga. postnummeret?? 
Og hvor vidt kan Kommunen medvirke til, at der kommer en bedre forbindelse til Nyord? 



-       Svar  om opsættelse af solfanger og solceller på huse og gårde på Nyord efter det forslag, som 
arbejdsgruppen har udarbejdet. Det er vigtigt, at borgerne, der ønsker at etablere det, kan få mulighed for 
det, mens tilskudsmulighederne er til stede. 

-       Få aftalt et møde med VK + politikere på Nyord inden projektet slutter. 

-       Udbetaling af 50 % af midlerne af det kommunale tilskud. 

-       Forlængelse af projektet til 30.06.2012 

  

3)   Gennemgang af økonomi 

-       Der er d.d. indgået 125.000,- fra Indenrigsministeriet. Kommunen har ikke overført 50 % af tilskuddet 
endnu. D.d. er der forbrugt 70.000,- kr. Alle grupper opfordres til planlægning af kommende aktiviteter samt 
brug af midler.  

4)   Forlængelse af projektet 

Projekt ansøges om forlængelse per 30. 06. 2013. 

 


