
Referat af bestyrelsesmøde i Forening Nyord 29. april 2020. 
Deltagere: Henrik Andersen (ref), Stig Andersen, Marianne Stolt Petersen, John Stolt og Kenneth Lau 
Rentius. 

 

1. Status på parkering, herunder 

- videre drøftelser med kommunen om toiletter 

- Movia og bus til øen i sommerperioden 

 

Henrik kontakter kommunen for at få en status på tidsplan samt en mere præcis melding på Movias 

overvejelser om busforbindelse.  

 

Når p-plads er på plads, bliver næste opgave at få etableret toiletter ved p-pladsen, således at der 

både er toiletter ved havnen og p-pladsen. Endvidere drøftes plan for den kommende skiltning på p-

plads (vil evt. skulle ske i sammenhæng med skiltning for hele byen jf pkt 4). Der arbejdes på at få 

en nyhed ud på hjemmesiden snarest. 

 

 

2. Status på brandhaner, herunder 

- økonomi 

- afprøvning af tryk 

- information til de berørte samt øen 

- brandøvelse 

- deltagelse i kursus 

 

Stig orienterede om, at der nu er etableret aftapning ved 7 (?) brønde som kan benyttes i tilfælde af 

brand. Nu skal der indkøbes slanger mm til de enkelte brønde. Brandgruppen v. Per M., Stig og 

Kenneth giver status på de enkelte underpunkter på næste møde. 

 

3. Kursus i førstehjælp 

 

Marianne tager affære efter sommerferie. Der er ikke grundlag for at løfte denne opgave på 

nuværende tidspunkt pga corona/covid-19. 

 

4. Afbrænding af haveaffald 

 

Det er pt ikke lovligt at brænde haveaffald af på trods af, at det historisk har været praksis på 

Vesternæs og andre steder på øen. Dvs at alt haveaffald skal køres til genbrugspladsen. Henrik 

drøfter muligheder med kommune og brandmyndigheder for enten afbrænding eller for at lægge sit 

affald et sted til fælles afhentning. 

 

5. Skiltning i byen 

 

Kenneth tager sig af de videre drøftelser med kommunen om skiltning i byen. Koordineres med 

skiltning på p-plads (jf. pkt 1). 

 

6. Evt. 

 



Tele- mast: Henrik kontakter Göran for at høre om alternative anvendelser. Der gives en frist til 

slut maj. Derefter vil der arbejdes efter at nedlægge masten. 

 

Salg af ”julenisser” v. p-plads: Enighed om at de generede borgere selv tager affære. Såfremt det 

bliver et mere generelt problem med salg v. gaden, vil foreningen på ny overveje om det er et fælles 

anliggende. 

 

Lokalt Forum: Erhvervsforeningen ønsker en drøftelse af etablering af et Lokalt Forum for Nyord, 

således som Vordingborg Kommune har etableret lokalt flere steder for at styrke nærdemokratiet. 

Der vil ved etablering af et Lokalt Forum været mulighed for støtte til lokale aktiviteter. Et Lokalt 

Forum vil have mulighed for bredere deltagelse af en række af øens foreninger. Erhvervsforeningen 

vil indkalde til en drøftelse. 
 


