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Dato: lørdag den 7. december 2019 kl. 09.00 – 11.00 

Sted: Nordgade 7, Nyord (hos Marianne og Kenneth) 

Deltagere: 

• Formand Henrik Andersen 

• Bestyrelsesmedlem Stig Andersen 

• Bestyrelsesmedlem John Stolt 

• Bestyrelsesmedlem Marianne Stolt Petersen 

• Kasserer Kenneth Lau Rentius (referent) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Vandværkets nedlæggelse af brandhane på Søndergade, Nyord 

a. Forslag til møde med Vandværkets bestyrelse (skal være afholdt inden mandag) 

b. Drøftelse af løsningsforslag 

Til punktet inviteres Per Møller der har det historiske perspektiv på etableringen af 

brandgruppe og indkøb/fondsstøtte til udstyr (Trygfonden) 

c. Nyhed på nettet om sagen? 

4. Parkeringspladsprojektet og opsamling fra beboermøde/kommunens reaktioner på input 

5. Ny busrute på vej til Nyord - Kenneth 

6. Forberedelse af generalforsamling den 28. februar 2020 i Forsamlingshuset på Nyord 

a. Punkter til generalforsamlingen 

i. De sædvanlige vedtægtsbestemte punkter 

ii. Mulighed for brug af mobilpay til indbetaling af kontingent og reklameafgifter 

iii. Parkeringsplads? 

iv. Valg af formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer 

b. Udarbejdelse og udsendelse af dagsorden og indkaldelse – hvem? 

c. Nyhed på nettet om generalforsamlingen - Kenneth 

7. Næste møde 

8. Eventuelt 

a. Antennen ved Ole Sørensen 

 

Beslutningsreferat: 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde 
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Der var ikke udarbejdet referat fra sidste møde hvorfor punktet udgik 

Ad 3) Vandværkets nedlæggelse af brandhane på Søndergade 

Per Møller, som var inviteret ekstraordinært til mødet, gav en kort introduktion til baggrunden for 

etableringen af brandhanen på Søndergade. Den gang blev der søgt om bidrag fra Trygfonden, hvilket blev 

bevilget på kr. 80.000,- ligesom brandhanen ikke indgår som en del af Beredskabsstyrelsens ansvar og 

behov. 

Der var enighed i bestyrelsen om, at i fald projektet ville generere omkostninger for Forening Nyord, at der 

så skulle søges om midler i Trygfonden for at opretholde funktionaliteten i den løsning Trygfonden tidligere 

havde bevilget midler til. 

Henrik redegjorde kort fra debatten med Vandværket, som har udtrykt stor bekymring for at brugen af 

brandhanen kunne betyde, at Vandværkets reservoir ville blive tømt med tomme rør til følge. 

Der var enighed om at brandgruppens behov var følgende, hvilket skal fremføres af Forening Nyord til 

Vandværkets bestyrelse: 

1. Vi accepterer en nedlæggelse af den nuværende brandhane, dog forudsat der etableres 

aftapningssted, gerne nedgravet svarende til en målerbrønd 

2. Der etableres en afslutning hvor brandgruppen kan montere udstyr uden det berører den daglige 

drift af drikkevand. 

3. Dimensionen på den nuværende installation kan reduceres for at undgå tømning af vandværkets 

reservoir, dog forudsat funktionen som brandstander opretholdes 

4. Forening Nyord påtager sig at betale forbruget på aftapningsstedet, herunder det forbrug der 

kommer ved det store vandreservoir (90.000 liter) ved Lollesgård 

Det blev besluttet at Forening Nyord fremsender en officiel henvendelse til Vandværkets bestyrelse, 

hvilket formanden med Kassererens hjælp vil håndtere i dag lørdag. 

Ad 4) Parkeringspladsprojektet og opsamling fra beboermøde/kommunens reaktioner på input 

Vordingborg Kommune er snart klar med et oplæg om parkeringspladsen og der har været afholdt møde 

mellem Naturstyrelsen og Vordingborg Kommune hvor der skulle være opnået enighed om oplægget. 

Vordingborg Kommune ønsker et møde med bestyrelsen i starten af januar 2020. 

Foreningens bestyrelse afventer oplæg og tager stilling til det videre forløb i forhold til eventuelt 

beboermøde afhængigt af hvordan oplægget ser ud. 

Ad 5) Ny busrute til Nyord 

Bestyrelsen ser frem til at øen igen får fast kollektiv transport. Det er vigtigt løsningen bliver tænkt ind i 

Parkeringspladsprojektet, ligesom punktet vil blive kommunikeret i julebrev/nyhedsbrev. 

Ad 6) Forberedelse af generalforsamling den 28. februar 2020 i Forsamlingshuset på Nyord 
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Henrik laver udkast til dagsorden – herunder kontaktliste behovet for kontaktliste og administration af 

samme i forhold til nye regler om opbevaring af persondata (e-mail og telefonnumre) 

Der udarbejdes en kort status som julebrev/nyhedsbrev på www.nyord.nu – vil indeholde information om 

parkeringsplads, brandhane, generalforsamling og slukning af 3-antenne den 20. december 2019 og en uge 

frem. 

Ad 7) Næste møde 

Der er aftalt nyt møde kl. 09.00 den 11. januar 2020 hos Marianne & Kenneth 

Ad 8) Eventuelt 

Antenneforstærker ved Ole Pavlics Sørensen ønskes slukket, således betaling for strøm kan udgå af 

budgettet 2020 eller som minimum reduceres stærkt. Kommunikeres i julebrev/nyhedsbrev på portalen 

www.nyord.nu. 

 

 

http://www.nyord.nu/
http://www.nyord.nu/

