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Referat af beboermøde den 1. november 2019 kl. 19.00 i 

forsamlingshuset. 

 
Kenneth bød velkommen på vegne af Forening Nyords bestyrelse, som står bag 
indkaldelsen. Det betyder ikke, at man skal være medlem af forening Nyord for at 
deltage, og derfor har vi kaldt mødet som et beboermøde. 
 
Indledningsvis så er det vigtigt at sige, at dette møde og det resultat der kommer ud 
af mødet, det er alene for at sikre et vist fundament, en fælles ramme for hvad vi 
som beboere på Nyord mener, således vi står langt mere slagkraftige i dialogen med 
Vordingborg Kommune om de forskellige synspunkter. 
 
Det er også vigtigt at sige, at vi IKKE skal diskutere om hvordan vi undgår at få flere 
eller færre turister til Nyord – det kan vi ikke gøre noget ved, men til gengæld søger 
vi input/holdninger til parkeringsforhold, parkeringspladsens indretning, og hvordan 
vi guider vores turister rundt på øen eventuelt ved brug af skiltning ligesom vi kan 
drøfte for og imod toiletter på parkeringspladsen. 
 
Fordi bestyrelsen ønsker at få holdningstilkendegivelser der kan skabe retning for 
bestyrelsens input til Vordingborg Kommune, så bliver der ikke tale om at vi skal 
stemme for konkrete forslag. Hvis det er muligt at skabe et overordnet fælles 
fodslag om parkeringspladsen, skiltning og toiletter er vi kommet langt. 
 
Vi har i bestyrelsens spurgt Per Hansen om han ville være mødeleder, og med armen 
godt rundt på ryggen har Per sagt ja til opgaven. Men inden jeg giver ordet til Per vil 
jeg blot give den sidste status vedr. den plan som Vordingborg Kommune i øjeblikket 
drøfter med Naturstyrelsen. Disse to parter har et møde medio november i år og så 
håber vi de kan blive enige om en videre plan som vi så kan få indflydelse på. 
 
Må jeg opfordre til, at vi ikke gør debatten personlig, men holder den på et 
konstruktivt niveau og giver udtryk for synspunkter og holdninger. 
 
Ordet overgik til mødeleder Per Hansen. 
 
Per gav kort en ramme for mødet og opfordrede til man respekterede den der 
havde ordet. 
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1) Ønske om alternativ parkeringsplads fordi der er pres på Nyord. 
2) Toiletter mangler på parkeringspladsen 
3) Busserne skal parkere på Hyldevang 
4) Der skal være flere toiletter og gerne på Hyldevang 
5) Havnen har en aftale med VBK om vedligeholdelse og driftsaftale. 
6) Havnens bestyrelse tages i ed, hvis der skal drøftes toiletter 
7) Betaling for toiletbesøg på parkeringsplads 
8) Havnen har ideer om at skabe midler gennem fonde 
9) Kurt sagde, at det ville blive bekosteligt at der skal stilles krav til rensning af 

vandafledning fra toiletter, da der ikke kan opnås tilladelse til 6 personer på 
Ragnhilds gård 

10) Hvorfor skal der være flere p-pladser? Gunnar 
11) Der svares på dette ved at sige, at der ikke skal være plads til flere biler, 

men der er tale om det bliver mere effektivt 
12) Fanømodel med tovværk der indrammer parkeringsbåsene 
13) Parkeringsafgiften kan begrænse omsætningen til de erhvervsdrivende 
14) Der skabes mere trafik ved sende busserne til Hyldevang 
15) Man skal passe på man ikke jager indtægten ud af byen 
16) Der skal være nyt møde, når kommune o Naturstyrelse har udarbejdet 

oplæg til udformning af ny p-plads 
17) Der er fra Michael Stolts side Modstand mod betaling 
18) Kirken ønsker ikke at der skal være betalingsaftale 
19) Det blev konkluderet at der ikke arbejdes videre med betalingsløsning 
20) Forhandlingssynspunkt om at vi prioriterer havnen 
21) Der er ønske om at arbejde videre med folder og skiltning 
22) Bedre skiltning ved indkørslen til Nyord 
23) Bedre skiltning ned mod Hølen er et ønske. 
24) Bedre skiltning på søndergaden med husnumre 
25) Der skal generelt renoveres vejskilte 
26) Synspunkt om, at der skal kunne opnås adgang til stierne og der var også 

det modsatte synspunkt 
27) Kombinationen af ”Uvedkommende kørsel i Nyord by forbudt” og ”Toilet 

på havnen” fungerer ikke og bør ændres. 
 
Generelt: 

1) Et problem at eksempelvis ambulancer ikke kan finde frem så en opsætning af 
husnumre på de respektive ejendomme er ønskelig. 
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2) Forslag om at fjerne hækken omkring kirken. Sendes videre til 
menighedsrådet. 

3) Er det en ide, at der kom en hjertestarter mere end den der er på havnen, 
eksempelvis ved vaskehuset? Bestyrelsen arbejder videre 

4) Opbakning om ideen om at etablere et lokalt beredskab der bliver uddannet 
til formålet. Bestyrelsen arbejder videre 

5) Gunnar oplyste, at Vandværket havde hævet vandtrykket lokalt på Nyord og 
at der arbejdes på en løsning til at reducere kalken i vandet. 
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