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Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. februar 2019 (hos JS) 
Afbud: ingen 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Nyt pkt: Folder om Nyord 
3. Udeståender jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde 04. November 2018  
4. Siden sidst 
5. Forberedelse af generalforsamling 12. April 2019  
6. Dato og punkter til næste møde 
7. Eventuelt  

 
Ad 1. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et pkt. om stillingtagen til foreningens evt. 
medvirken/bidrag til udgivelse om folder om Nyord 
 
Ad 2. Folder/brochure om Nyord: I regi af Nyord Erhvervsforening er der konkret plan om at få 
udgivet en folder om Nyord, som primært de erhvervsdrivende efterlyser til udlevering til deres 
kunder. Det er en gammel brochure, som nu er nyredigeret og opdateret, og der skal nye fotos 
med. Brochuren vejleder bl.a. de besøgende om at tage hensyn til beboerne og hvor de må 
færdes og tage ophold, og hvad man kan se/opleve. Trykning koster ca. 5000 kr. Efter en kort 
drøftelse mener bestyrelsens flertal ikke, at medvirken/støtte til denne udgivelse ligger inden 
for foreningens formål, så det bliver et afslag. 

 
Ad 3. Udeståender fra sidste referat 09.09.18:  
a. arbejdsgruppe om lokalplan: Gruppen kører iflg. HA, og han vil bede om en 
tilbagemelding/status på næste bestyrelsesmøde, idet planen er, at sp. skal drøftes på 
generalforsamlingen, og da må bestyrelsen være forberedt. 
b. Den ikke fungerende brandhane i østbyen ved Lollesgård fungerer nu. 
 
Ad 4. Siden sidst:  
a. Fibernet: Projektet er blevet bremset af, at der skal findes en anden løsning for at trække 
kabel over broen, idet der er vand i det eksisterende rør, som skulle være anvendt. KLR tager 
kontakt til Fibia mhp. information til beboerne. Skulle have været klar her jan/febr 2019. 
b.  P-plads: HA har talt med kommunen (kontakt er nu Tanja, og ikke Knud Jørgensen). Der er 
afsat 600.000kr i 2019 til forbedring af p-pladsen (toilet er ikke med heri, men man har 
forberedt installation i forbindelse med gravearbejdet til spildvandsledning).  Har bedt om info 
om tidsplan og plan for pladsens udformning, idet vi på Nyord gerne vil have medindflydelse 
c. Spildevandsafledning: Forventes afsluttes i løbet af foråret og regner med ny asfalt i maj 
måned. Husene på den private del af hhv. Møllestangen og Søndergade kommer ikke med på 
de nye offentlige rør, medmindre de selv bekoster gravearbejdet/tilslutningen. 
 
Ad 5. Forberedelse af generalforsamling 12. April 2019 kl 19.30:  
- indkaldelse skal ske 3 uger før, dvs. senest 22.3.2019. KLR sørger i næste uge for at udsende 
indkaldelse pr mail samtidig med, at der udsendes opkrævning af kontingent. Indkaldelsen 
annonceres på hjemmesiden og på opslagstavlen. 
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- dagsorden skal udsendes 14 dage før, dvs. senest 29.3.2019. HA laver udkast til dagsorden ud 
fra vedtægterne og dertil kommer pkt. om drøftelse af lokalplangruppens arbejde og  et pkt. 
med information om Hyldevang (se under evt.) 
- regnskabet er stort set klart, iflg. kassereren KLR 
- HA laver udkast til beretning, som han rundsender mhp. tilbagemeldinger fra den øvrige 
bestyrelse 
- EM og JS er på valg til bestyrelsen. EM ønsker ikke at genopstille efter ca. 10 år i bestyrelsen. 
HA SA og MP blev alle genvalgt i 2018 og KLR nyvalgt som suppleant i 2018. 
. 
Ad 6: Dato og pkt. til næste møde: Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 30. Marts kl. 9 hos KLR 
og MP. Pkt. på mødet er primært forberedelse af generalforsamling, herunder status fra 
lokalplansgruppen. 
 
Ad 7: Evt. 
a. fastlægge ny brandøvelse: Der er behov for fastlæggelse af en ny brandøvelse. Vi har fået 
besked om, at beboerne selv skal betale for vandforbrug fra reservoiret i østbyen ved 
brandøvelse og ved brand(?). Hvem der bliver opkrævet for det, og hvordan ved vi ikke – vi 
henvender os skriftligt til vandværket om det (SA og KLR). 
b. orientering om Hyldevang: EM og KLR orienterer kort om, at Vordingborg kommune har 
overtaget dele af Hyldevang fra Naturstyrelsen, dvs. stuehus og lade samt sansehaven og 
æblelunden, dvs. ikke stald, shelterplads, højjorden) Planen er, at Hyldevang skal udvikles til et 
demonstrations- og udviklingscenter for Møn og Nyord biosfæreområde. Der skal i løbet af det 
næste halve til hele år af nogle arkitekter udarbejdes et skitseprojekt, som alle på Nyord kan 
fremkomme med ønsker/behov til, og nogle repræsentanter fra øens foreninger og erhverv vil 
via foreningen Nyord Ø (erhverv og udvikling) blive inviteret med i workshops om udformning 
af skitseprojektet. På sigt ønsker kommunen, at de lokale folk drifter Hyldevang i samarbejde 
med kommunen og biosfæreprojektet. Det besluttes, at der vil blive givet information til 
foreningens medlemmer på generalforsamlingen med opfordring til, at alle beboere kan 
komme frem med ønsker/behov. Bestyrelsens vurdering er, at interesserede bedst selv 
henvender sig direkte til udviklingsprojektet vedr. Hyldevang. 
 
 
 
 
Ref. v/EM d. 22.02.2019 
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