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Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. maj 2017 hos KS kl. 10 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Møn Biosfære v. Annette Tenberg 
3. Siden sidst 
4. Den nye bestyrelse konstitueres 
5. Internet 
6. Opfølgning ifht kommunen vedr p-plads 
7. Status for økonomi og medlemstal 
8. Velkomstfolder 
9. Vedtægtsændringer - jf forslag fra Klaus  

10. Evt. regler for hvad der må hænges op i plakatskab  

11. Kontakt til andre foreninger ang. brojubilæet 2018 

12. Status for lydanlæg – herunder takkebrev til Fanefjordfonden 

13. Lokalplan 

14. Dato og punkter til næste møde.  

15. Eventuelt  

Ad 1. Dagsorden blev godkendt 

Ad 2. Møn Biosfære v Annette Tenberg: AT havde tilbudt at komme og orientere bestyrelsen om Møn Bio-

sfære projektet, som hun har arbejdet med de sidste par år ansat af Vordingborg Kommune. Tilbyder desu-

den at komme og lave oplæg på et borgermøde, hvis foreningen er interesseret i at holde det, idet folk i 

bred almindelighed kan melde sig som biosfæreambassadør. 

AT’s orientering: Når UNESCO, FN’s organisation for uddannelse, kultur og videnskab, medio juni 2017 

forventes at udnævne Møn som Danmarks første Biosfæreområde, er det fordi Møn byder på en unik og 

særlig bevaringsværdi skandinavisk kystnatur og en befolkning der aktivt arbejder på en positiv fremtid i 

samspil med naturen.   En udnævnelse fra UNESCO er et internationalt kvalitetsstempel, som 

forhåbentlig medfører gode muligheder for landdistriktsudvikling med fokus på naturen.  

Møn Biosfæreområde kommer til at omfatte Møn, de omkringliggende øer og vandområder samt den 

mørke nattehimmel, repræsenteret ved Dark Sky udnævnelsen, som Møn og Nyord modtog i begyndelsen 

af 2017. 

Nyord og Ulvshale indgår på lige fod med Møns Klint og Høje Møn, da områderne repræsenterer en stor 

variation af landskabs- og naturformer med mange plante- og dyrearter. Der vil være mulighed for 

lokalområderne, frivillige og erhvervsdrivende at byde ind til forskellige netværkssamarbejde og projekter, 
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som de kan bruge til hhv. at udvikle deres lokalområde, faglige interesser eller virksomhed i forhold til en 

bedre balance med naturen. 

Opstartsprojektet omkring bedre livsvilkår for både de vilde bier og honningbierne er et første eksempel 

på et bredt lokalt samarbejde på tværs af mange aktører i det kommende Møn Biosfæreområde. 21 

landmænd og jordejere har medvirket, og der blev pakket 1500 frøposer til bi-blomsterbede i private 

haver. Nyord Jagtforening og Nyord Ø-kød medvirker og har sået 6.500 kvadratmeter bi blomsterstriber 

på Nyord.  

Alle der ønsker at blive ’ambassadører for Møn Biosfæreområdet’ kan melde sig til her: 

https://vordingborg.dk/biosfaere-moen/bliv-ambassadoer/ . Det er også muligt at arrangere en workshop 

på Nyord for dem der ønsker at engagere sig i projektet. I kan holde Jer orienteret ved at følge 

hjemmesiden eller Møn Biosfære Facebookgruppen.  

Ad 3 Siden sidst – se under de efterfølgende punkter 

Ad 4, Den nye bestyrelse konstitueres: Henrik byder John Stolt velkommen som nyt medlem af bestyrel-

sen. HA er valgt formand. NMN genvælges som kasserer. 

Ad 5. Internet: HA vil arbejde videre sammen med Kenneth og undersøge mulighed for fibernet gennem 

statslig pulje eller SEAS pulje (FIBIA) 

Ad 6. Opfølgning i fht. Kommunen vedr. P-plads: HA kontakter Knud (kontaktperson) for at spørge til sta-

tus – om der er arbejdet på et anlægsbudget for 2018 – samt om hvornår de udfører de mindre arbejder, 

som de gav løfte om. 

Ad 7. Status for økonomi og medlemstal: Der er kommet enkelte nye medlemmer og nogle har betalt, så vi 

er oppe på 72 medlemmer,  og der er ca. 34.000 kr. i kassebeholdning. Drøftelse af evt. hvervning af inte-

resserede til bannerreklamer – vi vil prioritere lokale folk/virksomheder. Man kan p.t. købe bannerreklame 

for 1500 kr. og annonce for 250 kr. Evt. kunne der gradueres mere, så man f.eks. kan købe for 500 kr., for 

1000 kr. Pris afgør hvor ofte den vises. Vi tager det op om et år/drøftes med Kenneth. 

Ad 8. Velkomstfolder: EM har holdt brainstorm med Krestine og har interviewet Alice (ny beboer i Hans 

Henriks Stræde) og har udarbejdet en disposition for muligt indhold. Arbejder videre med det.  Laver  for-

slag til indhold til næste bestyrelsesmøde. De øvrige foreninger skal kontaktes ang. omtale i velkomstfolde-

ren. MP gør opmærksom på, at meget kan ses på hjemmesiden. 

Ad 9. Vedtægtsændringer – jf. forslag fra KS: Det aftales, at vi hver især kigger vedtægter igennem, og at vi 

tager en drøftelse om mulige forslag til ændringer på et møde i løbet af efteråret.  
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Ad 10. Evt. regler for hvad der må hænges op i plakatskab: Det slås fast, at skabet er til information – ikke 

en reklamesøjle. Der må gerne sættes info op om enkelt arrangementer som f.eks. fernisering, musik på 

kroen, rafleturnering o.l. Det er ikke stedet, hvor der føres en diskussion mellem forskellige parter. Alt skal 

holdes i en ordentlig tone. 

Ad 11. Kontakt til andre foreninger ang. brojubilæet 2018: MP skriver til alle foreningers formænd for at få 

dem til at finde en repræsentant til at gå med i planlægningsgruppe, såfremt der er interesse for det. MP 

foreslår evt. fælles fest på havnen på kapsejlads aftenen – dvs. sidste lørdag i august. 

Ad 12. Status for lydanlæg – herunder takkebrev til Fanefjordfonden: HA er næsten i mål mht. at finde ud 

af, hvad der skal/kan indkøbes. Det skal være med batterier også. Når det er købt sender vi faktura og tak-

kebrev til Fonden. Deadline 1.7. – Skal finde en opbevaringsplads – og MP mener Forsamlingshuset trænger 

til en ny CD afspiller. 

Ad 13. Lokalplan: NMN har opfordret Foreningen Nyord til at stå for at igangsætte en underskriftindsamling 

på øen til Vordingborg Kommune mhp. på evt. at få revideret lokalplanen. Anledning er byggeriet på en 

strandgrund. Der ønskes en diskussion heraf mhp. kommende byggeri. Det vurderes, at en underskriftsind-

samling mhp revision af lokalplanen kan falde ind under foreningens formål jf. vedtægterne. Dog kan det 

være tvivlsomt, om kommunen vil lave en revision af lokalplanen, som begrænser rettigheder, da det så vil 

kunne være en form for ekspropriation, som kan føre til erstatningskrav. Endvidere er det spørgsmålet, om 

byggeri på en eller flere af strandgrundene mere er et spørgsmål, som bør tages op af berørte borgere end 

af øens fælles forening. Det aftales, at bestyrelsen tager det op på næste møde, og at alle sætter sig ind i 

lokalplanen inden mødet. 

Ad 14. Dato og punkter til næste møde: Næste møde er fastsat til fredag den 21. juli kl 17 hos NMN. Pkt. er 

bla. Lokalplanen, som alle bedes sætte sig ind i. 

Ad 15. Evt.: Der har været kontrol af brandmateriel. Fundet i fin stand, men SA oplyser, at der skal ryddes 

op rundt om kasserne, og der var sat en kæde på en af dem, hvilket ikke må ske. De skal være til at åbne. 

Brandøvelse ønskes afholdt igen (f.eks. ved efterårsferien). Uden førstehjælpskursus denne gang. – Vedr. 

de sammensunkne markhuse ved Vesternæsvejen, så vil Lokalhistorisk, Jagt- og erhvervsforening gå sam-

men for ar rejse penge til en beskeden renovering med frivillig arbejdskraft og evt. i et samarbejde med 

Produktionsskolen i Vordingborg. De 3 foreninger bidrager med hver 1.000 kr. i startkapital – Foreningen 

Nyord anmodes om samme beløb, hvilket bevilges på stedet.- KS rejser problemstilling omkring droneflyv-

ning på øen og området heromkring-. SA vil undersøge gældende regler. – Der mangler et kursus for for-

eningerne i at lægge stof på hjemmesiden. SA taler med Kenneth om at få det aftalt. 
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