
Bestyrelsesmøde i Forening Nyord 
  
Dato/tid.: Søndag den 12. august 2018 kl. 09.00 hos Formanden 
  
Deltagere/afbud.: Henrik Andersen (formand), John Stolt, Esther Malmborg (afbud), Stig Andersen, 
Marianne Stolt Petersen (Kasserer) afbud, Kenneth Lau Rentius (suppleant og referent). 
  
Dagsorden.: 

1. Status brojubilæum v/ Kenneth på vegne af Marianne 

2. Havnen ønsker foreningens telt fjernet 

3. Status hjemmeside, herunder bedre publicering af nyheder 

4. Foreningens egen del af hjemmeside 

5. Status på økonomi 

6. Status på kloakeringsprojektet 

7. Status på fibernet 

8. Bevarende lokalplan 

9. Trafiktælling 

10. Datoer for kommende møder 

11. Eventuelt 
  
  

1. Status brojubilæum v/ Kenneth på vegne af Marianne 
Arrangement på broen er på plads. Der er aftalt tid med Borgmesteren til arrangementet med snoreklip kl. 
13.00. Marianne laver lille nyhed til lokalsprøjten. William Houman er primus motor på broen og der stilles 
en lille pavillon op og der serveres lidt drikkevarer til de fremmødte. William har lavet plancher der bruges 
til den del. 
Stig og Tom står for telt og borde. Tomas og Heidi Houman står for maden og der købes gris med tilbehør. 
Marianne laver aftale med brugsen om øl, vand og vin. Der er bestilt leje af 100 stole og der lejes to store 
køleskabe til og borde kommer fra henholdsvis Ole og Tomas (de udskiftede borde fra forsamlingshuset) 
Der er behov for at vide hvor øl og vand placeres når det kommer dagen før – Stig kunne opbevare det i sin 
lukkede trailer. 
Musik leveres via playliste der er passende for aftenens arrangement og dens deltagere. Forsamlingshusets 
lydanlæg benyttes og spillemændene der kommer hvert år til kapsejlads deltagere ligeledes. 
Der er tilmeldt lidt over 80 deltagere og tilmeldingen slutter næste søndag (19. august 2018). 
Alle glæder sig til denne dag. 
Stig oplyste at teltene sættes op onsdagen før. Vi skal være opmærksom på, at der skal være tilladelse til at 
grille, men alle var enige om at vejrudsigten ville være med os frem til dagen (regnvejr). 
  

2. Havnen ønsker foreningens telt fjernet 
Blev kortet drøftet og Stig tager den videre her fra 
  

3. Status hjemmeside, herunder bedre publicering af nyheder 
Punktet blev drøftet og det blev aftalt at Kenneth skriver ud til formændene, så der kan komme mere nyt 
på siden – det er lidt tyndt for tiden og der sker mere end der skrives om. Bestyrelsens medlemmer ville 
selv være opmærksom på kommende potentielle nyheder. 
  

4. Foreningens egen hjemmeside. 
Henrik gennemgår hjemmesiden og Kenneth og Henrik kommer med oplæg til ændringer. Kan afklares på 
mail. 



  

5. Status økonomi 
Kenneth får ansvaret for administration af Nemid, der i dag ligger hos Niels Møller Nielsen. Status på selve 
økonomien kommer ved næste møde når Marianne deltager. 
  

6. Status på Kloakeringsprojektet 
Stig samler op på projektet og Stig leverer en nyhed der kan sendes ud via hjemmesiden 
  

7. Status på Fibernet 
Henrik har forsøgt at få kontakt, men pga. ferie er der ikke nyt. Der følges op med en nyhed inden længe. 
  

8. Status på bevarende lokalplan 
Emnet behandles på næste møde hvor Henrik udarbejder et oplæg der kan drøftes. 
  

9. Trafiktælling 
Stig følger op på tællingen. Kommunen at udliciteret opgaven og sidder i dag ikke selv med det. Stig følger 
op og tallene vil, når de kommer, blive publiceret på hjemmesiden. Herudover blev det drøftet hvordan 
vejen kan optimeres i forhold til de mange forskelluge typer af trafikanter (cykler, biler, lastbiler og gående) 
og tages op på møde med kommunen. 
  

10. Datoer for kommende møder. 
Søndag den 9. september 2018 kl. 09.00 hos Kenneth 
Søndag den 7. oktober 2018 kl. 09.00 hos Stig 
Søndag den 4. november 2018 kl. 09.00 hos Esther 
Søndag den 20. januar 2018 kl. 09.00 hos John 
  
Tidspunkt for generalforsamling fastlægges ved næste møde 
  

11. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 

 


