Bestyrelsesmøde i FN d. 14/3 2021
Deltager: Ole Sørensen, Per Hansen, Marianne Stolt. Henrik Andersen
Digital Generalforsamling
Det fungerede ikke rigtig med den digitale og der var også nogle fejl ang. afholdelsen som ikke var rigtig. Så
derfor er det besluttet, at vi afholder en fysisk generalforsamling så snart det igen er lovligt at mødes fysisk
i en større forsamling.
Der var valg til bestyrelsen og der blev også stemt på de kandidater der var opstillet. Dog gælder dette
heller ikke og der vil være et rigtigt valg når vi mødes igen. Men for at Foreningen Nyord ikke står stille
indtil da, så vil Henrik Andersen, Ole Sørensen, Per Hansen, Annette Lindberg og Marianne Stolt fungere
som bestyrelse indtil der officielt er valgt en ny. Derudover vil May Just fungere som revisor og Bente Stolt
ligeledes.
Der er stadig plads til nye bestyrelsesmedlemmer, så derfor opfordres der stadig til at folk melder sig.
Ole har påtaget sig hvervet som kasser og vil gå i gang med at få dette overdraget fra Kenneth og derefter
få sendt opkrævninger ud for kontingent og sponsorater. Marianne har påtaget sig hvervet som sekretær.
Kenneth Lau Rentius forsætter som webmaster for Nyord.nu. Det er bestyrelsen meget glade for. Der
opfordres igen til, at hvis man har noget der kunne være interessant for øens beboere, så sørg for at få
dette langt på hjemmesiden, så der sker lidt derinde for os alle.
Der er aftalt møder for resten af året 2021 og de vil komme til at ligge d. 9/5 hos Per, d. 20/6 hos Ole, d.
22/8 hos Marianne, d. 3/10 hos Annette og d. 28/11 hos Henrik.

Igangværende sager

a. Bevarende lokalplan
i. Der er fra kommunes side inviteret til Webinar d. 18 + 25 marts 2021. Der er
sendt invitationer ud i E-boks og man skal huske at tilmelde sig.
ii. Arbejdsgruppen består af Ole Sørensen, Per Møller, Steen Jørgensen og Jens
Andersen. De vil mødes og forsætte det videre arbejde.
iii. I forbindelse med snak om lokalplansarbejdet mener Ole, at Foreningen
Nyord bør til kendegive over for kommunen, at processen omkring den
nuværende byggesag i Søndergade 23 er under al kritik. Bestyrelsen er enige
i at det ikke er i orden, det som kommunen har gjort i forhold til denne sag–
dog er der ikke enighed om, at foreningen skal tage enkeltsager op med
kommunen. Da der er endnu 2 byggesager på vej vil bestyrelsen gerne
afvente resultatet af dem inden bestyrelsen vil tage stilling til ovenstående.

b. Genoptagelse af drøftelser med Naturstyrelsen om jordene vest for byen - er det
en sag for foreningen og skal vi i givet fald nedsætte en arbejdsgruppe?

Der er endnu ikke kommet noget udspil fra Naturstyrelsens side og Ole har talt med
dem og de forventer ikke der sker noget i den sag i 2021. Derfor bliver dette punkt
udskudt til senere.
c. Brandgruppe
i. Der mangler personer til at melde sig til brandgruppen. Det er vigtigt at der
er folk der har lyst og evne til at videreføre denne gruppe, da der er flere
igangsatte aktiviteter. Der er bl.a.
Ansøgning til Trygfonden – der er sendt en ansøgning om 50.000,- kr. til
yderlige køb af brandmateriel.
Ulvshale vandværks– det ønskes at brandgruppens medlemmer har en tæt
dialog med vandværket omkring bl.a. alt den kalk vi har i vandet herovre.
Interesserede må meget gerne tage kontakt til Henrik for at høre mere.
d. P-plads
i. Toiletter – skulle gerne komme op her i løbet af foråret. Der er skrevet til
kommunen om at der ønskes et minirenseanlæg og det forventes at
kommunen laver dette – da det er lovpligtigt for alt nybyggeri at have et
sådant.
ii. Skiltning for turister – udskyder dette punkt til næste møde.
e. Lokalt akut beredskab i tilfælde af akut sygdom
Der er ikke mange der har vist interesse for at deltage aktivt i det nye beredskab
som vi har mulighed for at få lokalt her på Nyord. Det er et krav fra regionens side,
at der skal være min 8 frivillige med bopælsadresse her på Nyord. Kan vi ikke stille
med dette, så vil regionen ikke bruge penge på udstyr og uddannelse – hvilket er
forståeligt. Så det opfordres igen igen igen til, at folk melder sig – det er for vores
eget bedste!
f. Telemast hos Ole
Ole vil gerne have fjernet 3´s udstyr fra masten. Selve masten kan for Oles skyld
godt blive stående, hvis vi på et tidspunkt kunne bruge den til noget andet.
Dog vil foreningen Nyord selvfølgelig stå for at få fjernet masten, hvis det på et
tidspunkt bliver et krav fra nogen.
Ole tager fat i 3 for at høre om de kan komme og fjerne deres udstyr.
g. Brønd på brøndpladsen
Lokal historisk forening har påtaget sig at søge midler til genoprettelse af
vippebrønden. Det er 6 mdr. siden at LHF ville søge. Henrik vil kontakte LHF og
spørge ind til hvor langt de er med dette projekt.
Bliver projektet ikke til noget ser FN gerne, at brønden dækkes og lukkes til.
h. Nye opgaver for Foreningen Nyord
Der vil ikke blive taget hul på nye opgaver før der officielt er valgt en ny bestyrelse
på den fremtidige generalforsamling.

