Foreningen Nyord
Bestyrelse:
Henrik Andersen (HA), Marianne Petersen (MP), Esther Malmborg (EM), John Stolt (JS), Stig Andersen (SA) og Kenneth
Lau Rentius (KLR)

Referat fra bestyrelsesmøde d. 29. april 2018 (hos HA)
1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst
3. Opfølgning på generalforsamling
4. Bro-jubilæum – status

5. Dato og punkter til næste møde
6. Eventuelt

Ad 1. Dagsorden blev godkendt
Ad 2. Siden sidst: Der skal tages stilling, hvem der gør og hvordan vi gør med velkomstfolder.
EM mener formanden skal rundt og byde velkommen med en flaske vin. – HA følger op vedr.
afholdelse af møde med Vordingborg Km. om P-plads, spildevands-gravearbejde m.m. –
Brandøvelse: Pænt fremmøde. Problem med vandforsyning ved Lollesgård. Gunner Kriegel
følger op i forhold til vandværket. KLR og SA følger op med at lave praktiske anvisninger på
hjemmeside og i brandkasserne.
Ad 3. Opfølgning på generalforsamling:
- Konstituering: Bestyrelsen består nu af 5 medlemmer – det aftales at Kenneth som
suppleant deltager i bestyrelsens møder. HA er valgt formand. MP vælges som kasserer. Der
blev ikke valgt næstformand og sekretær endnu (vedtægternes § 3, stk.2)
- Vedtægtsændringerne blev godkendt på generalforsamlingen. HA påtager sig at renskrive
dem – de skal underskrives af dirigenten (MP)
- Referat fra generalforsamlingen er rundsendt af Per W. – HA har en enkelt
kommentar/rettelse, vi andre skal hurtigt komme med vore kommentarer/rettelser.
- Afholdelse af møde om ændring af lokalplan: På generalforsamlingen kom der en
opfordring til at afholde et borgermøde for at få drøftet spørgsmålet om ændring af
lokalplanen til en bevarende lokalplan. Bestyrelsen er indstillet på at følge opfordringen.
KLR har rundsendt den bevarende lokalplan for Nysted, som der blev nævnt på
generalforsamlingen. Bestyrelsen drøftede om lokalplanen i og for sig er ok, og om det er
administrationen af lokalplanen, som der er utilfredshed med, eller om det drejer sig om en
egl. ændring af lokalplanen. Der er nok tale om begge dele. På generalforsamlingen blev der
udtrykt ønske om et møde for at drøfte behovet for en bevarende lokalplan og nogle
mente, at Vordingborg Km. giver for mange dispensationer, så der kunne være brug for en
bevarende lokalplan, som i højere grad tager hensyn til landsbyens miljø. For at et sådant
møde kan afvikles i god ro og orden er det vigtigt at vi indhenter viden om, hvad en ændring
af lokalplan indebærer og hvad vi som borgere har indflydelse på. Ligeledes er
tilrettelæggelse af processen vigtig og selve styringen af et sådant borgermøde ligeledes.
Det aftales, at HA i første omgang laver et oplæg til processen, idet vi må have kontakt til
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Vordingborg Km. Til det borgermøde om lokalplanen, som tidligere på året ikke blev til
noget, var det planen, at Vordingborg Km. skulle komme og informere om
muligheder/indhold.
- Status for bredbånd: Stor ros til KLR og HA for at det er gået så godt. KLR følger op vedr.
tilmelding for de erhvervsdrivende.
Ad 4: Brojubilæum: Der afholdes møde hos MP den 5.5.18 kl 10. for repræsentant for alle
foreninger. MP spørger William, hvordan vi får fat i en flagallé. – KLR foreslog på
generalforsamlingen, at vi selv gør noget ved broen vedr. maling og oprydning. KLR tager
kontakt til driftsperson i km. om det – og tager initiativ til at fastsætte tidspunkt, hvor folk
bliver bedt om at komme og hjælpe til.
.
Ad 5: Dato og punkter til næste møde: Næste møde aftales til 2. pinsedag kl 10, dvs. mandag
den 21. maj hos EM. Punkt er bl.a. afholdelse af lokalplansmøde. HA laver oplæg til processen.
Ad 6: Evt.: SA orienterer om, at en ung familie fra Tisvilde (mor, far og søn på 5 år) forventes at
flytte hertil vistnok pr 1.9.2018. Tanken er, at familien skal flytte ind på Ragnhilds gård, og der
bliver nok tale om at forpagte Lars Jørgensens jord og passe kvæget for Ø-Kød.

Ref. v/EM d. 17.5.2018
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