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Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. November 2018 (hos EM) 
Afbud: Stig 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Siden sidst 
3. Udeståender jf referat fra sidste bestyrelsesmøde 12. August 2018 (vedlægges) 
4. Arbejdsgruppe om lokalplan  
5. Status på økonomi 
6. Prispolitik for 2019 ang. Erhvervsvirksomheder, annoncer, hjemmeside m.m. 
7. Forslag til ny betalingsmetode ti kontingenter i 2+19 (mobilepay) 
8. Status fibernet, herunder hvad der skal ske med 3-repeater hos Ole Pavlics Sørensen 
9. Dato og punkter til næste møde 
10. Eventuelt  

 
Ad 1. Dagsorden blev godkendt 
 
Ad 2. Siden sidst: HA har forsøgt kontakt til Helene Seidler i Vordingborg Km. ang. de afsatte 
budgetmidler til forbedring af P-pladsen. Vi vil gerne have medindflydelse på udformningen 
mht. afskærmning, opbåsning og bedre udnyttelse af den bagerste del af pladsen, samt 
henvisning af busser til Hyldevangs P-plads efter afsætning af passagerer. 
 
Ad 3. Udeståender fra sidste referat 09.09.18: KLR har nu overtaget kassererhvervet – se 
senere. Hjemmeside er revideret. Opdateret kontaktliste er rundsendt til bestyrelsen, ligesom 
opdateret medlemsliste er rundsendt. 
 
Ad 4: Arbejdsgruppe for lokalplan: Vi har modtaget en status fra Jens A. om, at såvel Mette 
Tamdrup, som William og Jens påtager sig opgaven, Randi er lidt tøvende pga for meget 
arbejde.  
. 
Ad 5: Status på økonomi: KLR har nu overtaget kassererhvervet og er ved at få alt vedr. 
overdragelsen på plads med Møns Bank. Har til bestyrelsen fremsendt en regnskabsstatus pr. 
30.10. 2018, som umiddelbart viser en mindre underskud, som dog udlignes, når betaling for en 
bannerreklame indgår. Flot regnskab – der blev brugt langt mindre på brojubilæum, end hvad 
der var afsat. Der er også lavet et budget for 2019. Vi beholder foreningens cvr. nummer, og 
bestyrelsen underskriver papirer til banken. – Der kommer også en indtægt på salg af det gamle 
telt for 1000 kr. – Pernille Koefoed er i dag ejer af domænet nyord.info og betaler derfor den 
årlige domæneafgift. Ifølge den tidligere kasserer Niels Møller Nielsen har Pernille ikke ønsket 
at få beløbet refunderet, hvilket foreningen naturligvis tilbyder. Det er ønskeligt, at rettighed til 
domænet overflyttes til Foreningen Nyord, og at vi selv betaler de 50 kr. KLR ser på det, ligesom 
han clearer alle de nye tiltag med såvel NMN som May Just (revisor). 
 
Ad 6: Prispolitik for 2019 ang. erhvervsvirksomheder, annoncer, hjemmeside mm.: FN har nu 
75 medlemmer og satser på at få flere med, når vi sørger for, at det bliver tydeligere, at der nu 
skal betales kontingent ved særskilt mail herom. 
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Det besluttes, at lokale virksomheder i 2019 fortsat betaler 1500 kr årligt for en bannerreklame, 
og udefra kommende virksomheder betaler 2000 kr. Alm. annoncer koster 250 kr.  De lokale 
foreninger betaler fortsat 1000 kr. årligt til hjemmesiden. 
KLR udformer et ”salgspapir” og taler med Klaus Simonsen om at lave en hververunde i Stege 
hos Brugsen, XL, ejendomsmæglere, Galleri Warrer m.fl. 
 
Ad 7: Forslag om ny betalingsmetode til kontingenter (mobilepay): Det besluttes, som KLR 
foreslår, at vi muliggør mobilepay til kontingentbetaling, og at kontingent skal være betalt 
inden 1. Marts. Det sker ved at der laves en særskilt udsendelse af mail om 
kontingentindbetalingen. Folk skal dog stadig kunne betale i døren til generalforsamlingen, men 
som en undtagelse.  Der udsendes indkaldelse til generalforsamling senest 14 dage før d. 12. 
April, som er den fastsatte dato. 
 
Ad 8: Status fibernet – herunder hvad der skal ske med 3.repeater hos OPS: Kloakarbejdet er 
forsinket, så Fibia starter ikke gravning, før de er færdige. KLR vil tale med gravefolkene om 
hvad planen er – alternativt  skal SA anmodes om at kontakte kommunen for at få info om 
deres grave-kloakplan. 
Enighed om at stoppe betaling for 3-repeateren, men først efter afklaring af, hvad 3 ønsker der 
skal ske mht. nedtagning og beslutning herom på generalforsamlingen. 3-repeateren har dårlig 
kvalitet p.t., så det er opfattelsen, at nedtagning ikke vil ændre særligt meget. 
 
Ad 9: Dato og punkter til næste møde: Der er fastlagt møde frem til og med januar 2019. 
Næste møde er den 20. Januar hos JS. Derudover aftales møde den 17. Februar 2019 hos HA kl. 
9, hvor alt til generalforsamling skal på plads. Generalforsamling er fastlagt til 12.4. kl. 19.30 i 
forsamlingshuset. Udestående spørgsmål er, om renovering af køkkenet i forsamlingshuset er 
færdigt, ellers må vi finde alternativt lokale.  
 
Ad 10: Evt.:  KLR og HA vil besøge den nye ejer Kaj Erik Svendsen, Nyordvej 1, med 
velkomsthilsen. 
- JS gør opmærksom på muligt problem mht. kloakgravning på den yderste del af 
Møllestangsvej, som er udlagt som privat vej. HA vil undersøge det nærmere. Det må også 
gælde Søndergade (”Wornings vej”)? 
- SA har gjort opmærksom på, at Vandværket mangler at retablere brandhanen i østbyen ved 
Lollesgård. HA taler med Stig og med Gunnar Kriegel herom. 
 
 
Ref. v/EM d. 06.11.2018 
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