
Referat fra bestyrelsesmøde 20. juni 2021 kl. 17.00. 
(mødet holdes hos Ole) 

Tilstede: Annette, Ole, Per, Henrik, Jesper og Marianne 
 
 

1. Opsamling fra sidste referat, herunder spørgsmålet om referater skal lægges ud på hjemmesiden 
Efter drøftelse er det besluttet at referaterne stadig skal ligge tilgængelige på Nyord hjemmeside.  
 

2. Velkommen til Jesper 
Præsentation af den ”siddende bestyrelse” Jesper indtræder på samme vilkår som de resterende og 
udgør bestyrelsen indtil en ny bliver valgt til oktober.  

 
3. Henvendelse fra Jens Andersen vedr. deltagelse i bestyrelsesarbejde 

Jens skal være velkommen og indtræder på samme vilkår som de resterende og er med til at udgøre 
bestyrelsen indtil en ny bliver valgt til oktober.  
 

4. Færdsel på stier på Nyord  
Tages op på et senere tidspunkt 
 

5. Borgermøde om lokalplan 
Kommunen har indkaldt til borgermøde om lokalplan d. 21/9 2021 i Mønshallen. Alle lodsejere vil 
modtage en invitation i E-boks.  
 
På Vordingborg kommunes hjemmeside kan man læse mere om arbejdet med lokalplanen og se de 
indlæg og dokumenter der indtil nu er indsendt. Der ligger bl.a. tidligere indlæg fra foreningen Nyord 
samt fra beboere på Nyord.  
 
Bestyrelsen vil bede Vordingborg Kommune om at få tilsendt kommunens foreløbige udkast til 
lokalplanen. På baggrund heraf samt på baggrund af foreningens tidligere fremlagte visioner for 
lokalplanen, indkomne forlag fra beboere på Nyord samt den eksisterende lokalplan fra 1973 vil 
bestyrelsen og den nedsatte arbejdsgruppe udarbejde et nyt mere konkret udkast til foreningens 
ønsker for den kommende lokalplan 
 
Alt nuværende info kan læses ved at følge dette link.   
https://www.vordingborg.dk/lokalplaner-ulvshale-og-nyord/nyord-by/ 

 
6. Svar fra Lokalhistorisk Forening vedr brøndplads 

Lokalhistorisk forening har fået støtte fra Fanefjord fonden til genopførelse af vippebrønden. LF har i 
den forbindelse spurgt om foreningen Nyord kunne tænke sig også at støtte med et beløb.  
Bestyrelsen vurderer at dette ligger uden for FN formål.  
 

7. Skiltning på p-plads 
Tages op på et senere tidspunkt.  

 
 

8. Status på brandgruppen 
Brandgruppen har manglet medlemmer til det videre arbejde. Der er flere ting der skal følges op på 
– bl.a. møde med vandværket omkring kontraventiler.  
 



Per Møller vil gerne være med i brandgruppen og han og Henrik vil indkalde til et møde med nye og 
gamle gruppemedlemmer – for at få en stor og bred fungerende brandgruppe op og stå.  
I forhold til økonomien omkring brandgruppen, så ligger der stadig en ansøgning hos TRYG fonden 
og venter – kommer denne ikke igennem, så er bestyrelsen indstillet på at bidrage økonomisk til 
udstyr, såsom nye slanger og en brandvogn – da dette er i interesse for hele øen.  
 

 
9. Forberedelse af generalforsamling 

Forsamlingshuset er reserveret til generalforsamling fredag d. 8/10-21.  
Henrik laver udkast til dagsorden.  

 
10. Evt  

 
Mandag d. 28/6-21 kl. 19:00 i forsamlingshuset kommer Kasper Thrane fra Regionen og vil fortæller 
lidt om hvad det vil sige at have et akutberedskab. Han har ved samme lejlighed inviteret en 
akuthjælper fra Møn med, som kan fortælle hvad han/hun har oplevet at blive brugt til.  
Alle Nyord beboere opfordres til at deltage og høre mere. At deltage er ikke det samme som at 
tilmelde sig – men en mulighed for at få et indblik i et beredskab, der forhåbentlig kommer til at 
være på Nyord.  
 
Fugleværnsfonden har inviteret til møde i forsamlingshuset d. 7/7-21 omkring det nye fugletårn.  
 
Næste møde d. 22. august hos Marianne 


