
1. Mundtlig henvendelse fra jagtforeningen vedrørende færdsel fra Vesternæs til kirkegården. 

Herunder også mere generelt spørgsmålet om løsgående hunde. Jagtforeningen forestiller sig 

en fælles henvendelse til Naturstyrelsen. 

Ole har talt med Jørgen Sandby fra Naturstyrelsen og han opfordrer jagtforeningen til at tage 

direkte kontakt til Naturstyrelsen i forhold til bedre skiltning.  

Ang. løse hunde vil F.N. ikke gå ind i dette. Der er en hundelov og den må den enkelte 

forholde sig til.  

F.N. gør ikke mere omkring dette.  

 

 

2. Jesper Brandt Sørensen har meddelt, at han stiller sig til rådighed for bestyrelsen. 

Jesper skal være velkommen til at sidde med til bestyrelsesmøder indtil vi har en 

generalforsamling, hvor der kan vælges en officiel bestyrelse. Henrik tager kontakt til 

Jesper.  

 

3. Status på beredskab 

Marianne har haft møde med Kasper fra regionen omkring akutberedskab. Regionen vil 

gerne i gang meget hurtigt og står klar med uddannelse m.m.  

Det er ikke væltet ind med tilkendegivelser i forhold til at være med i et akutberedskab her 

på Nyord. Marianne vil i løbet af ugen gå rundt til de fastboende og få en klar 

tilkendegivelse fra de enkelte.  

 

Brandgruppen er ikke eksisterende. F.N. syntes det er bekymrende at øen ikke har en 

brandgruppe og derfor opfordres der igen til at nogen melder sig til at være tovholdere i den 

gruppe. Gruppen har F.N. egentlig ikke noget med at gøre – men foreningen finder det 

vigtigt, at der findes en brandgruppe i forhold til hvis uheldet skulle være ude, som det var i 

sommer.  

 

4. Status på etablering af fungerende bestyrelse, herunder overdragelse af kassererjobbet til Ole 

mv. 

Ole har fået overdraget kasserjobbet fra Kenneth og er i gang med at skrive ud til folk 

omkring opkrævning af kontingenter. Det er aftalt, at medlemmerne har indtil en uge før 

generalforsamlingen til at betale kontingent. Har man ej betalt inden har man ikke adgang 

eller stemmeret til generalforsamlingen.  

Der arbejdes på at kunne afholdes en fysisk generalforsamling midt i oktober. Mere info om 

dette senere.  

 

Ang. referater fra bestyrelsesmøder bliver lagt ud på hjemmesiden var der spørgsmål til om 

det var sådan det skulle forsætte. Der var en debat om referater kun var for betalende 

medlemmer og derfor skulle sendes ud til de enkelte efter hvert møde eller om referatet 

stadig skal være offentligt tilgængeligt. Punktet bliver udsat til næste gang.  

 

5. Status på arbejdet med bevarende lokalplan 

Arbejdsgruppen og FN afventer kommunens udspil. Jens A vil tage kontakt til kommunen 

om status – bl.a. på det lovede borgermøde.  

 

6. Evt. 
 



Ansøgning til trygfonden 
Der er ansøgt om indkøb til brandmateriel. Der er endnu ingen afklaring på dette og Henrik 
vil rykke fonden for et svar.  
 
P-plads toiletter 
Kommunen mangler en godkendelse fra fredningsstyrelsen. Når den kommer kan de gå i 
gang med at bygge toiletter. 
 
Brønden på Brøndpladsen 
Henrik tager kontakt til Lokalhistorisk forening. Er der ikke dokumentation for at de har de 
nødvendige økonomiske midler til at genetablere brønden, så vil FN tage kontakt til 
kommunen omkring ønske om at den nedlægges.  
 
En general drøftelse af turisttrykket på Nyord. F.N. er enige om, at det er en belastning for 
øens beboere og vil gerne tage dette punkt op til videre diskussion på generalforsamlingen 
og der få sat ord på en evt. turiststrategi som evt. kan bringes videre til kommunen. 
 
 
 

7. Næste møde d. 20. juni kl 17.00 hos Ole 
 

 


