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Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. marts 2018 (hos MP) 
Afbud: JS 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Siden sidst 
 

3. Forberedelse af generalforsamling  
 

4. Udeståender jf referat fra sidste bestyrelsesmøde 25. februar 2018 (vedlægges) 
 

5. Evt. møde med kommunen 
 

6. Bro-jubilæum – status 
 

7. Status for bredbånd på Nyord 
 

8. Velkomstfolder 
 

9. Dato og punkter til næste møde 
 

10. Eventuelt  
 

Ad 1. Dagsorden blev godkendt 
Ad 2. Siden sidst: Indgår under øvrige pkt. 
Ad 3. Forberedelse af generalforsamling: 
- HA har udarbejdet indkaldelse, som udsendes til så vidt muligt alle – både medlemmer og 

ikke medlemmer i håb om at få nye indmeldelser. 
- Indkaldelse udsendes senest den 30. marts sammen med regnskab og forslag til 

vedtægtsændringer. 
- Gennemgang af den faste dagsorden med forslag til dirigent (MP) og protokolfører. May 

Just skal spørges – det gør HA. Ellers forespørges Per W. 
- Formandens beretning: HA har udarbejdet en stikordsliste, som er udsendt til bestyrelsen, 

der er enig. HA aflægger beretning, men andre kan supplere. Stikordene er: 1. Løbende 
drøftelser med kommunen (HA), Parkeringsplads (HA), Fibernet (HA, KLR), 
Spildevandsafledning og rotteplage (HA), Hjemmeside (HA, KLR), Brojubilæum (HA, 
MSP),Velkomstpjece (HA, EM/KS), Brandøvelse (HA,SA), Drøftelser af ændring af 
lokalplan(HA), Hjertestarter (HA, SA), Trafiktælling (HA,SA), Droner (HA,SA). 

- Regnskabet har NM lavet færdigt, dog er det endnu ikke revideret. Året slutter med et 
mindre underskud. Vi drøfter, om vi skal have et budget 2018, da hovedparten af 
foreningens midler er disponeret til faste udgifter (repeater, brandudstyr og hjemmeside). 
HA ønsker, at der udarbejdes et budget, så det beslutter vi. Der afsættes 12.000 kr. til 
brojubilæum. - Der skal oprustes i forhold til at få annoncører af alle slags på hjemmesiden, 
idet det er vigtige indtægter til at understøtte driften. MP har lavet en oversigt over visitors 
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og visits. NM/MP har udarbejdet en prisoversigt, og KS påtager sig at ville opsøge 
potentielle annoncører i Stege (Møns Bank, Superbrugsen, XL m.m.). Billig reklame/mange 
visits på hjemmesiden er de gode argumenter for at annoncere. NM opkræver hos 
foreningerne på øen samt hos de lokale annoncører. 

- Ændring af vedtægter: Er blevet udarbejdet og godkendt og udsendes til medlemmerne 
sammen med indkaldelsen. 

- Kontingent foreslås fastholdt på samme niveau – dvs. 100 kr. pr person. 
- Vi gennemgår valg til bestyrelsen – HA, SA og MP er på valg og genopstiller, KS er på valg, 

men genopstiller ikke. NM ønsker at udtræde. Der skal vælges ny suppleant, og revisor May 
Just genopstiller. 

- Under evt. ønsker vi at drøfte brojubilæet. 
 

Ad 4. Udeståender jf. seneste referat: Indgår under øvrige pkt. 
Ad 5: Evt. møde med kommunen: Vore kontaktpersoner, Knud og Bjørn, fra Vordingborg 
kommune mener, at evt. problemstillinger kan klares pr mail, men fra foreningens side vil vi 
gerne have et møde (årligt). Derfor er der nu aftalt, at HA fremsender de pkt., vi gerne vil drøfte 
på et møde, og de vil derefter tage stilling til at mødes. HA har udarbejdet en emneliste, som er 
sendt ud til bestyrelsen, som har bidraget til den og kan bidrage fortsat. 
Ad 6: Brojubilæum: Der er ikke sket noget siden sidst, MP indkalder i starten af maj md. – vi 
beslutter at budgettere med et tilskud på 12.000 kr. fra foreningens side til afholdelse af 
brojubilæet. 
Ad 7: Status for bredbånd på Nyord: Der er afholdt informationsmøde for alle i 
forsamlingshuset, og der vil blive afholdt et særskilt møde for erhvervsdrivende på onsdag d. 
28.3. Status er 26 tilmeldte på Fibias hjemmeside, men Kenneth mener, at vi er oppe på 34 med 
de tilkendegivelser, han har fået. Vi er optimister og mener nok, at målet på 40 tilmeldinger kan 
opnås. 
Ad 8: Velkomstfolder: Der er stadig enkelte rettelser, der skal laves – EM påtager sig det. KS vil 
herefter stå for at få folderen trykt. 
Ad 9: Dato og punkter til næste møde: Generalforsamlingen med start kl 19 er næste møde, 
hvor vi efter afslutningen lige aftaler den nye bestyrelses første møde. Vi møder så vidt muligt 
kl 18. for at klare det praktiske. KS vil bede JS om at låse op og sætte varme på. MP taler med 
Lille Bod om leverancer af kaffe m.m. og øl/vand. 
Ad 9: Evt.: 
 
 
Ref. v/EM d. 5.4.2018 
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