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Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. maj 2019 (hos HA) 
 
 
1) Dagsorden godkendt – referent: Henrik 
 
2) Udeståender fra sidste bestyrelsesmøde var bl.a. gennemførelse af brandøvelse. Stig og Kenneth 

har fortsat ansvaret for at få den planlagt og gennemført. 
 
3) Opfølgning på generalforsamling 

a) arbejdsgruppen arbejder videre med et beslutningsoplæg 
b) Hyldevang - det bliver fulgt op af bestyrelsen og samtidigt opfordres Nyords øvrige foreninger til 
at komme med input. Når der kommer et oplæg fra kommunen, tager bestyrelsen stilling til 
indholdet og vurderer om der er behov for at afholde beboermøde. 

 
4) Siden sidst 

a) status fibernet - projektet er forsinket og afventer underboring ved Nyordbroen som 
gennemføres sidst i juni. Herefter skulle installationerne komme op og køre i løbet af juli 
b) status p-plads - bestyrelsen har rykket kommunen for planen over p-plads 
c) status spildevandsledning - arbejdet er afsluttet men mangler håndtering af rabatter jævnfør 
også punkt. Endvidere udestår afklaring af hvor grænsen går mellem privat og offentlig vej. 
d) asfaltering - arbejdet er afsluttet, men der arbejdes fortsat på at etablere kanter der gør, at 
overfladevandet kan løbe i kloakerne, hvilket det ikke kan i dag pga de høje kanter, som er skabt af 
den nye asfalt. 
 

5) Forberedelse af 2019/20 
Bestyrelsen drøftede kommende aktiviteter i foreningen.  

a) Det blev besluttet at arbejde med et oplæg til sommerfest hvert andet år startende i 2020 og 
med opfordring til Havnen og Lokalhistorisk Forening om at gøre det i fællesskab. 
b) Det blev besluttet at bestyrelsen forbereder et oplæg vedr “den trafikale situation på vejen 
fra broen til byen” til drøftelse blandt beboerne. 

c) Bestyrelsen videre med mulighed for afvikling af 3-masten, som foreningen betaler 
strømforbruget til. 

 
6) Kommende bestyrelsesmøder og generalforsamling 2020: 

 
14.09.2019 kl 9.00 hos Marianne og Kenneth 
02.11.2019 kl 9.00 hos stig 
11.01.2020 kl 9.00 hos Henrik 
Generalforsamling 28.02.2020 i forsamlingshuset 
 

7) Eventuelt - der sættes en ny opslagstavle op, da den nuværende er beskadiget. 
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