
Forening Nyord den 20. september 2020 

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. september 2020. 
 
ad 1. Status fra brandgruppen: 
- gruppen fastholder pres på Ulvshale vandværk for at få løst problemet med manglende vandtryk 
pga tilkalkning 
- gruppen udarbejder inden for 14 dage et samlet budget, der kan danne grundlag for ansøgning til 
Tryg-fonden (afventer). Henrik udarbejder udkast til ansøgning når budget forelægger 
- brandgruppen kommer med plan for brandvogn 
- spørgsmål om system til afkalkning rejses af foreningen overfor vandværket 
- på generalforsamlingen 26/2-2021 skal det afrapporteres, at udeståender er på plads. 
 
ad 2. Mail fra gruppen vedrørende bevarende lokalplan: 
- arbejdsgruppen for bevarende lokalplan har haft møde med Vordingborg Kommune. Kommunen 
ønsker at forelægge for byrådet, at der igangsættes en proces for Nyord om udarbejdelse af en 
bevarende lokalplan. Bestyrelsen har sagt ok til dette med baggrund i generalforsamlingerne 2019 
og 2020 i Foreningen Nyord, hvor der var opbakning til at arbejde videre med en bevarende 
lokalplan - brev om foreningens opbakning er sendt til kommunen, 
 
ad 3. Tilbagemelding fra møde m Vordingborg Kommune i denne uge (16/9): 
- Fire fra havnens bestyrelse deltog Henrik fra foreningen Nyord.  
Kommunen orienterede om toiletbygning ved p-plads i 2021, hvis de nødvendige tilladelser bliver 
opnået (to almindelige og et handicaptoilet). Den mindre belastning der må forventes på de to 
toiletbygninger ved havnen indebærer, at den røde toiletbygning, der er i dårlig forfatning og dyr i 
drift, ønsker kommunen nedlagt. Det blev i fællesskab af de to foreninger overfor kommunen 
understreget, at det stigende turismetryk nødvendiggør opretholdelse af alle toiletter, at det ikke 
kun er sejlere, men også Camøno-folk og andre besøgende, der bruger havnens toiletter, at der 
var en fælles forståelse mellem de to foreninger om, at toiletter på p-plads ikke må føre til færre 
toiletter på havnen, at den nuværende samarbejdsaftale mellem havnen og kommunen ikke bliver 
opsagt før end drøftelserne er afsluttet. 
Kommunen går i tænkeboks og kommer tilbage i november med henblik på videre drøftelser. 
 
ad 4. Det videre arbejde med indspil til NST vedrørende fremtidig anvendelse af jordene mv på 
Nyord: 
- Kenneth, der tidligere havde påtaget sig at styre den videre proces, bad om at andre ville påtage 
sig denne opgave, da han havde rigeligt med opgaver. Henrik tager en drøftelse med en kreds af 
særlig berørte af NST's overvejelser. Sigtet er at indgå i en dialog med NST og komme med et 
udspil til den fremtidige anvendelse af jordene. 
 
ad 5. Datoer for kommende møder, herunder fastlæggelse af dato for generalforsamling i 2021: 
25/10 kl 17.00 - Henrik 
13/12 kl 17.00 - Marianne/Kenneth 
24/1  kl 17.00 - Stig 
26/2 kl 19.30 - Generalforsamling  
 


