
Referat af bestyrelsesmøde d. 22/8-21 

Mødet blev afholdt hos Marianne og tilstede var:  

Jens, Ole, Klaus, Annette, Per, Jesper og Marianne 

1. Bestyrelsesarbejde frem til generalforsamling d. 8/10-21 

Drøftelse af om hvorvidt det muligt at arbejde videre som bestyrelse, hvor formanden er udtrådt af 

bestyrelsen og der nu kun sidder 1 valgt bestyrelsesmedlem og 1 valgt suppleant eller om arbejdet 

bør stilles i bero indtil der er afholdt generalforsamling og valgt nye medlemmer til bestyrelsen d. 

8/10-21? 

 

• Der var generelt enighed om, at bestyrelsesarbejdet frem til generalforsamlingen vil gå i 

dvale. Dvs. at der ikke bliver taget hul på nye spørgsmål eller gøremål. I forhold til de sager 

der er pt, vil de fleste også blive udskudt til ny bestyrelse er dannet. Det eneste der bliver 

gjort lige nu er, at svare planchefen i Vordingborg kommune på hendes forespørgsel 

omkring et møde med FN. Se mere i punkt 3.  

 

2. Generalforsamling d. 8/10-21. 

• Udsendelses af indkaldelse, dagsorden, regnskab m.m. 

Marianne vil i samarbejde med Ole udsende dagsorden m.m. til generalforsamling senest d. 

22/9-21 

 

3. Tilbagemelding til Vordingborg kommune ang. deres tilbud om et møde ang. lokalplan med 

bestyrelsen i FN. 

 

• Planchef i Vordingborg kommune, Anja Valhøj, har indbudt bestyrelsen i FN til et møde 

omkring de input der er kommet ind til kommunen og i hvilken grad de er eller ikke er 

inddraget i lokalplanforslaget. Der var generelt enighed om, bestyrelsen ikke ønsker at 

deltage i et sådant møde, da foreningen ikke repræsentere alle grundejere.  

Bestyrelsen har i deres svar til Anja Valhøj stillet sig undrende overfor hvordan der på 

nuværende tidspunkt kan være et lokalplansforslag, da der endnu ikke har været indkaldt til 

de lovede borgermøder med grundejerne. Borgermøder der skulle afholdes inden et 

lokalplansforslag skulle udarbejdes.  

Bestyrelsen har i sit svar stillet sig til rådighed i forbindelse med hjælp til udførelsen af 

sådanne borgermøde i kraft af reservation af forsamlingshus her på Nyord og anden praktisk 

hjælp.  

 

 

4. Evt. 

 

• Der er 7 personer der har meldt sig til akutberedskab. Det er nok til at regionen vil begynde 

uddannelse af disse. Det er aftalt med regionen, at de første 2 undervisningsdage vil blive 

her på Nyord i forsamlingshuset d. 30. og 31. oktober 2021. Den 3. og sidste 

undervisningsdag vil blive på Præhospital center i Næstved d. 13/11-21. 

Der er stadig plads, hvis flere ønsker at deltage. Jo flere vi er, jo bedre er vi rustet til at passe 

på hinanden.  

 


