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Referat fra bestyrelsesmøde d. 31. marts 2019 (hos MP/KLR) 
Afbud: JS 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Udeståender jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde 10. Februar 2019  
3. Siden sidst 

a. status fibernet 
b. status P-plads 
c. status spildevandsledning 
d. status asfaltering 
e. yderligere 

4. Forberedelse af generalforsamling 12. April 2019  
a. beretning 
b. bestyrelse 
c. opkrævning af kontingent 
d. regnskab 
e. referat, dirigent 
f. M.v. 

5. Dato og punkter til næste møde 
6. Eventuelt  

 
Ad 1. Dagsorden blev godkendt .  
Arbejdsgruppen (Jens A., Mette T. Og Wiliam H.) vedr. byggeri i Nyord By deltog i 
bestyrelsesmødet for at give en status på gruppens arbejde til nu. Det blev derfor besluttet, at 
mødet startede med det. Arbejdsgruppen fremlagde sit arbejde med udgangspunkt i 
kommisoriet og nedfældet på nogle plancher, og med en understregning af, at arbejdet skal 
være til glæde for os selv på Nyord. Det blev aftalt, at arbejdsgruppen giver en tilsvarende 
orientering på generalforsamlingen (er sat på som punkt på dagsordenen). Der vil kun være tale 
om orientering og opklarende spørgsmål, ikke diskussion eller beslutninger. Den videre proces 
kan være et borgermøde med uddybende information fra Vordingborg Km. o.a. 

 
Ad 2. Udeståender fra sidste referat 10.02.19:  
a. Der skal fastsættes dato for næste brandøvelse. Det gør SA 
b. Spørgsmålet om betaling for evt. forbrug af vand ved brand fra reservoiret skal gå gennem 
Gunnar Kriegel, som sidder i Vandværkets bestyrelse. 
 
Ad 3. Siden sidst:  
a. Fibernet: Folk efterlyser, at der sker noget. Det er stadig underføring ved broen, der mangler. 
KLR tager kontakt til Fibia. Andre er begyndt selv at ringe og rykke. Håber det kommer i løbet af 
april. 
b.  P-plads: HA følger op ved at få kontakt til Tanja Wichmann, det er ikke lykkedes endnu. 
c. og d. Spildevandsafledning: Gravearbejdet er afsluttet. Asfaltering skulle gerne ske i maj 
måned.  
e. yderligere: intet 
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Ad 4. Forberedelse af generalforsamling 12. April 2019 kl 19.30:  
Ad a. Beretning: HA udarbejder punkter til beretning, som rundsendes til bestyrelsen. Vi skal 
kommentere, tilføje, m.m. 
Ad b. Bestyrelse: HA er ikke på valg, valgt for 2 år i 2018. EM og JS er på valg. KLR , som er suppleant 
foreslås at indtræde i bestyrelsen i stedet for EM, som ønsker at udtræde. JS er på valg, og er villig til 
genvalg. Der skal så vælges en ny suppleant i stedet for KLR, såfremt hans indtræden godkendes af 
generalforsamlingen. Maj Just er villig til genvalg som revisor. 
Ad c. opkrævning af kontingent: Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent på 100 kr. pr. person 
fastholdes 
Ad d. Regnskab: KLR har udarbejdet og rundsendt regnskabet, som netop er blevet revideret af Maj Just. 
Ad e. referat, dirigent: Per Werge spørges om han vil være referent på generalforsamlingen. MP påtager 
sig dirigenthvervet. (Per W. har indvilliget i at være referent). 
Ad f. M.v. - Vi mødes kl 18.30 fredag den 12.4. JS anmodes om at sørge for opvarmning, såfremt det er 
påkrævet. MP sørger for kaffe, kage, øl og vand. 
- Indkaldelse er for sent udsendt. Dagsorden udsendt rettidigt, dvs. 14 dage før.Medlemmerne får 1 uge 
til at komme med forslag. 
- KLR undersøger, om Annette Tenberg står for orientering om Hyldevang 
. 
Ad 5: Dato og pkt. til næste møde: Næste bestyrelsesmøde (konstituerende) er fastsat til lige 
efter generalforsamlingen, dvs. 14. April kl 9 hos SA.  
 
Ad 6: Evt. 
Sct.Hans bålet, som har overlevet på Vesternæs pga afbrændingsforbud, er nu endelig blevet 
brændt af. Det undersøges, om det er muligt løbende at brænde haveaffald af på stedet. 
 
 
 
Ref. v/EM d. 07.04.2019 
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