Foreningen Nyord
Bestyrelse:
Henrik Andersen (HA), Marianne Petersen (MP), Klaus Simonsen (KS), Esther Malmborg (EM), John Stolt (JS), Stig
Andersen (SA) og Niels Møller Nielsen (NM)

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. februar 2018 hos SA
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst
3. Forberedelse af generalforsamling, bl.a.
a. Regnskab
b. Kontingent
c. Beretning
d. Vedtægter
e. Ny bestyrelse-ny kasserer
f. Dirigent
g. referat
4. Udeståender jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde 4. december 2017 (vedlægges)
5. Evt. møde med kommunen i marts
6. Bro-jubilæum – status
7. Status for bredbånd på Nyord

8. Velkomstfolder
9. Rotter på øen

10. Status for hjertestarter
11. Dato og punkter til næste møde
12. Eventuelt

Ad 1. Dagsorden blev godkendt. – referat fra sidste møde blev godkendt. Referater lægges på
hjemmesiden. Referat opfattes som godkendt, hvis bestyrelsens medlemmer ikke gør indsigelse
inden for 1 uge. Alle bedes alligevel tilkendegive, om de har modtaget referatet.
Ad 2: Siden sidst. Kenneth har afholdt webseminar for formænd den 13. januar.- EM informerer
om, at Annette Tenberg pga. anden aftale om oplæg er forhindret i at deltage med oplæg på
generalforsamlingen. Hun beklager, at hun ikke var opmærksom på dette straks. Aftalen sættes
foreløbig på stand by.
Ad 3. Forberedelse af generalforsamling fredag den 20. april 2018 kl 19.30 i forsamlingshuset.
Udsendelse af materiale skal ske senest 30.3. Forslag fra medlemmerne skal indkomme inden 14
dage herefter. Der udsendes ”hele pakken” på e-mail, og der indkaldes desuden via
hjemmesiden og ved opslag på tavlen.
a. Regnskab: NMN arbejder hårdt på at få styr på det hele. Han udleverer udkast til
brev om kontingentopkrævning, som vil blivesendt ud pr e-mail og med
anmodning om direkte betaling til foreningens bankkonto. Der bliver ikke
oprettet medlemsnumre. Man skal opgive navn. Man kan stadig betale direkte til
NMN. – Vi drøfter betaling for annoncering på hjemmesiden, og vi bliver enige
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b.
c.
d.
e.

f.
g.

om at små virksomheder på Nyord betaler 250 kr. for annoncer, som man selv
klikker sig frem til, større virksomheder betaler 1500 kr. for bannerreklame og
udefrakommende virksomheder betaler 2000 kr. for bannerreklame. NMN
udleverede et udkast til faktura til annoncører – det blev aftalt, at MP laver et
udkast til skrivelse sammen med NMN, og at vi kan prøve at få flere til at købe
annoncering (f.eks. Møns Bank, XL, COOP, ejendomsmæglere). Foreninger
betaler fortsat 1000 kr. årligt til hjemmesiden.
Kontingent: Vi fastholder forslag om samme kontingent på 100 kr. pr person
Beretning: HA laver udkast med pkt. til beretningen, som han planlægger at
komme ind på. Rundsendes til bestyrelsen eller drøftes senest på møde den 24.3.
Vedtægter: HA udarbejder et papir med de aktuelle vedtægter, som vi ønsker
ændret, samt med vore forslag til ændringer.
Valg til bestyrelsen: HA, SA, KS og MP er på valg. Alle er indstillet på genvalg,
bortset fra KS. KS er dog indstillet på at blive, hvis ingen anden kan findes, eller i
givet fald være suppleant. Der skal vælges en ny suppleant, da Michael Stolt har
trukket sig. NMN ønsker også at udtræde af både bestyrelse og kassererposten
pga. for meget arbejde, men påtager sig at oplære en ny kasserer (gerne hurtigst
muligt). SA undersøger et muligt kassereremne.
Dirigent – ikke drøftet
Referat – ikke drøftet

Ad 4. Udeståender fra sidste bestyrelsesmøde (jf. referat) Lydanlæg flyttes til MP fra KS. –
Brandøvelse er fastsat til 21.4. kl 10. Der er sat opslag op, og der skal reklameres på hjemmesiden.
Ad 5. Evt. møde med kommunen i marts 18. HA har skrevet til Knud og Bjørn i kommunen om en
gentagelse af vort møde fra sidste år i marts. Ikke svar endnu. Punkter er foreløbig spildevandsrør,
rotteplage, skiltning, planer for p-plads, brojubilæum (tilskud, maling, flag). Indenfor de næste 14
dage skal vi via mail samle op på alle ønskede punkter til dagsorden til mødet med kommunen. HA
foreslår at vi gør som sidste år dvs. lægger op til et møde en fredag over middag, hvor alle fra
bestyrelsen kan deltage, såfremt de har mulighed for det.
Ad 6. Brojubilæum – status. Ikke nyt siden sidst, men MP og HA arbejder videre med det.
Indkalder formændene igen – efter at de har talt med deres bestyrelser. Beder foreningerne om at
udpege en repræsentant til at deltage i arrangementsgruppen. – MP har undersøgt at det vil koste
12.000 kr at få opstillet festtelt og nedtaget det igen (uden gulv). Vi mener der bør være et officielt
arrangement ved broen (gerne med tale af borgmesteren) og flagalle. Fest om aftenen evt. kun for
beboerne med familie/venner – evt. med deltagelse udefra, hvor der så skal kunne købes
spisebilletter på forhånd.
Ad 7: Status for bredbånd – Nyord. HA og Kenneth har haft møde med Fibia, der er positive,
såfremt vi kan få 40 husstande til at tilmelde sig. Det koster 2000 kr. i oprettelse og derefter en
binding i 6 mdr. a 200 kr. pr måned. Der afholdes infomøde i Forsamlingshuset fredag den 2.
marts kl 19.30. Der vil blive uddelt informationsmateriale, sat banner op, og det vil stå på
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hjemmesiden. Tilmelding skal ske på Fibias hjemmeside, der opretter en særlig Nyord tilmeldings
side.
Ad 8. Velkomstfolder. Den er rettet til af Per W. og sendt til KS. KS efterlyser til sin bankkollega en
version i word, hvilket Per ikke kan lave, da han ikke har et program, der kan lave opsætning i
word. HA har folderen i flere versioner og vil sende dem til KS. Den skal ikke lægges på
hjemmeside, da oplysningerne er der i forvejen (stort set), men bruges til udlevering til nytilkomne
og til brug i visse andre situationer. Men det er ikke en turistbrochure til alm. udlevering. Evt.
drøfte strategi for udlevering på næste møde.
Ad 9. Rotter på øen: Fortsat et stort problem, men dog stor forbedring, og iflg. km. er problemet under
kontrol. KS taler om, at der er undermineret flere steder. SA oplyser, at der er fanget min. 50 rotter ved
markskurene. Km. er opmærksom på problemet med flere rotter, når de går i gang med fase 2 af gravning
af nye spildevandsrør.
Ad 10. Status for hjertestarter – SA har haft kontakt til Tryg og derefter med Røde Kors, som endte med at
bekoste varmeskabet. Hjertestarter opbevares fortsat i havneskur. – der er brug for en til efter bestyrelsens
opfattelse. SA vil undersøge mulighed for at søge fonde.
Ad 11. Dato og punkter til næste møde: Næste møde den 24. marts kl 10 hos MP med hovedpunkt

færdiggørelse af materiale til generalforsamlingen med henblik på udsendelse lige derefter.
Ad 12. Eventuelt
SA foreslår, at der bliver lavet en ny trafiktælling af kommunen ved broen- Han tager kontakt til
Vordingborg Km. Det vil være rigtig fint, hvis tællingen kan løbe over et helt år.
Tlf. og Maillisten skal opdateres. MP har den seneste version. EM vil gerne bistå med en
redigering.

Ref. v/EM d. 27.02.18
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