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Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2018 (hos MP) 
Afbud: Ingen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Siden sidst 
3. Udeståender jf referat fra sidste bestyrelsesmøde 12. August 2018 (vedlægges) 
4. Rammer for byggeri på Nyord (vedlægges) 
5. Hjemmeside – se indkaldelse 
6. Status for bredbånd på Nyord 
7. Dato og punkter til næste møde 
8. Eventuelt  

 
Ad 1. Dagsorden blev godkendt 
Ad 2. Siden sidst: Stor tak til Marianne og Kenneth (og Stig) og manfe andre, som bidrog til et 
meget vellykket brojubilæum.  – MHT. møde med kommunen har der ikke været yderligere 
kontakt. HA holder linien varm. – SA gør rede for trafiktællingen fra juli måned, som viser at 
antal besøgende er steget markant fra sidste måling i 2014 (180.000 personer) til nu i 2018 
(225.000 personer). Dette tal rummer personer i køretøjer, og dermed er 
gående/camønovandrere og cyklister ikke talt med. Vordingborg kommune har fået bearbejdet 
tællingen i Vejdirektoratet. SA  gør opmærksom på, at kontaktpersonen i kommunen anbefaler 
at vi går via Stege og Omegns Lokalråd for at få gjort kommunen opmærksom på den store 
udfordring, der er med blandingen af de mange motorkøretøjer og de bløde trafikanter i snart 
det meste af året (april/maj til november). Lokalrådet har frist til 10.sept. til at komme med 
ønsker/forslag til forbedring af trafiksikkerheden indenfor dets område, idet km. Står foran at 
skulle opdatere sin trafiksikkerhedsplan. Det aftales at SA rundsender materialet om tællingen 
til bestyrelsesmedlemmerne, og at EM skriver til Lokalrådet herom. Der peges ikke på en 
løsning af udfordringerne, men der nævnes som muligheder en sti ved siden af vejen fra broen 
til byen til både gående og cyklende og en 2-1 vej hvor der opstribes til bløde trafikanter i begge 
sider af vejen. – Endelige referater fra bestyrelsesmøder sendes fremover til KLR, der sørger for, 
at de lægges på hjemmesiden. Der mangler fra marts måned og frem. 
 
Ad 3. Udeståender fra sidste referat: Status for økonomi rykkes til næste møde. KLR bistår med 
regnskab og opkrævning af kontingent. Der mangler mange indbetalinger, idet det ikke fremgik 
tydeligt af udsendelsen til generalforsamlingen, at der skulle betales kontingent uden 
udsendelse af girokort.  

 
Ad 4: Rammer for byggeri på Nyord (vedlægges): HA har rundsendt et oplæg til nedsættelse af 
en arbejdsgruppe af medlemmer fra foreningen, som skal undersøge, 1. hvilke muligheder, der 
er for at ændre den nuværende lokalplan, hvad en bevarende lokalplan er og hvad den vil 
indebære. Gerne indhente erfaringer fra andre steder, hvor man har fået en bevarende 
lokalplan. 2. Arbejdsgruppen skal også undersøge hvilke ønsker der er på øen til krav til byggeri 
samt hvilke ønsker, der har bred opbakning og kan danne grundlag for fremtidige retningslinier. 
Efter afklaring af pkt. 1  indkaldes der til brede drøftelser vedr. pkt. 2. Dette mhp afrapportering 
på generalforsamling i 2019.  
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Efter en kort drøftelse, hvor der bl.a. peges på risikoen for en syltekrukke, og at medlemmerne 
forventer indkaldelse til et borgermøde om problemstillingen, er der enighed om den 
foreslåede fremgangsmåde, da der må laves et grundigt forarbejde før en bred drøftelse.  
Der nævnes mulighed for at inddrage Akademirådet, som har lavet en stor rapport med 
anbefalinger om byggeri i alle mulige former for lokaliteter, og lokalt på Nyord har vi Søren 
Vadstrup, som har forstand på, hvad der vil være værd at værne om i en landsby som Nyord by. 
 
I oplægget er der forslag til medlemmer af arbejdsgruppen (Randi, Bach Poulsen, Jens 
Andersen, Mette Tamdrup og evt. en fra bestyrelsen). Drøftelsen munder ud i at vi bliver enige 
om, at det er vigtigt at en fastboende er repræsenteret i arbejdsgruppen, og at bestyrelsen ikke 
deltager i arbejdsgruppen. Også forslag om, at Lokalhistorisk Forening får en repræsentant. 
William bringes i forslag, og det besluttes at spørge ham, idet han samtidig er fastboende. HA 
går videre med at spørge de foreslåede medlemmer om at medvirke i arbejdsgruppen. 
 
Ad 5: Hjemmeside – se indkaldelse: Foreningen Nyords egen del af hjemmesiden skal 
opdateres. De reviderede vedtægter skal lægges ind. Liste over bestyrelsens medlemmer skal 
revideres, og der kan lægges mailadresser ind, ikke tlf.nr. - Øens tlf/mailliste skal også 
revideres. Alt dette påtager KLR sig, og han sender en revideret tlf.liste ud til bestyrelsen. Andre 
må rekvirere den, idet den ikke må lægges tilgængeligt på hjemmesiden. – 
 
Ad 6: Status for bredbånd på Nyord: HA har haft kontakt med Fibia, der oplyser, at de først går 
i gang i det nye år. KLR efterlyser en decideret produktionsplan, så folk kan få info om, hvornår 
de kan forvente hvad. HA vil efterspørge dette hos Fibia. 
 
Ad 7: Dato og punkter til næste møde: Der er fastlagt møder frem til og med januar 19. Mødet 
i oktober rykkes fra søndag til lørdag den 6. Oktober kl 9 hos Stig. Generalforsamling fastlægges 
til 12.4. kl 19.30 i forsamlingshuset. JS undersøger om der er ledigt – alternativt kan 
generalforsamlingen lægges den 26.4.2019 kl 19.30. 
 
Ad 8: Evt.: EM gør opmærksom på at fakta oplysninger på hjemmesiden om læge, hospital 
m.m. skal revideres. EM vil gerne gøre det, KLR har allerede fjernet uaktuelle oplysninger om 
flextrafik. 
Der er ikke sket noget mht at uddele velkomstbrochuren – HA vil se på det. Der er kommet nye 
til (Gitte og Peter, Dorit og Jesper i Søndergade) og 2 huse er til salg. HA vil se på det. 
 
 
Ref. v/EM d. 12.09.2018 
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