Foreningen Nyord
Bestyrelse:
Henrik Andersen (HA), Marianne Stolt Pedersen (MP), Klaus Simonsen (KS), Esther Malmborg (EM), Stig Andersen (SA)
og Niels Møller Nielsen (NMN), John Stolt (JS)
Fremmødte: HA, MP, KS, NMN, JS
Afbud: EM, SA
Ref: HA

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23.07.2017 i Vaskehuset kl. 900

Marianne lagde lokaler til.
1. Første punkt var en gennemgang af referat af mødet d 14 maj 2017 og opsamling på en række udeståender.
- Internet: Henrik og Kenneth arbejder videre med at se på muligheder for bedre forbindelse
- P-plads: Henrik skriver udkast til brev til kommunen med ønske om at forbedrede p-forhold indgår i kommunens
2018-budget. Knud J orienteres. Udkast rundsendes tip bestyrelsen for kommentering.
- Lydanlæg: Marianne og Klaus står for administration og udarbejdelse af vejledning. Den ene højtaler er i restordre. Faktura sendes til Fanefjordfonden (Henrik)
- Velkomstfolder: Niels tager med Krestine vedr 5-10 linier fra hver forening. Endvidere en fl vin til nye beboere
med introduktion til hjemmeside.
- Broens 50-årsjubilæum: Marianne indkalder de andre foreninger for en drøftelse af om der er interesse
- Retningslinier for brug af opslagstavle: Klaus sætter retningslinier op på tavlen
- Afprøvning af brandmateriel: Drøftes med Stig
2. Lokalplan
Forud for mødet var den eksisterende lokalplan for Nyord sendt ud til bestyrelsen. Der var enighed om, at foreningen ikke går videre med spørgsmålet om ønske til ændring af lokalplan. I givet fald må konkrete sager tages i
forbindelse med de eventuelle offentlige høringer ved nybyggeri og ombygninger.
Spørgsmålet om referaters udformning blev endvidere drøftet. Enighed om at den nuværende form er god, men at
det tilstræbes, at synspunkter kan vendes uden at det fremgår af referatet. Det vigtige er, hvad bestyrelsen samlet
mener.
3. Regler for anvendelse af grill
Niels M vil rundsende 10 gode bud for anvendelse af grill - kan evt sættes på opslagstavlen og/eller på hjemmesiden
4. Evt.
- Den gamle opslagstavle er givet til havnen og den nye er sat op
- John sørger for at løst bræt om den gamle brønd på brøndpladsen sættes på
5. Næste møder
- 8. Oktober kl 17 hos Niels - vedtægter gennemgås mhp på forslag til ændringer på generalforsamling
- 3. December hos Henrik
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