
bestyrelsesmøde 28. juli 2021 kl. 17.00. 
(mødet holdes hos Ole) 

 
Deltagere: Jens A, Annette, Steen, Ole, Per H, Per M, Jesper, Henrik og Marianne 

 
Indledningsvis en debat om spørgsmålet om hvem der kunne afgive en stemme, hvis det kom til det. 
Der var uklarhed i gruppen/bestyrelsen om det kun var bestyrelsen eller om det også galt de personer 
der havde været med i arbejdsgruppen. Efter debat og afstemning blev det besluttet, at det kun var 
bestyrelsen der havde stemmeret. 
 

1. Arbejdsgruppen fremlægger udkast til høring af medlemmer af Foreningen Nyord om skrivelse 
til kommunen om ny lokalplan.  

a. Arbejdsgruppen redegør for egne synspunkter tilføjet eksisterende lokalplan 
b. Arbejdsgruppen redegør for i hvilket omfang andre synspunkter (HS-gruppen) helt eller 

delvist er medtaget og præciserer i hvilket omfang andre synspunkter helt eller delvist 
er udeladt 

c. Arbejdsgruppen redegør for, om der har været forskelligt rettede synspunkter i 
arbejdsgruppen, der kræver bestyrelsens stillingtagen. 

 
Arbejdsgruppen fremlagde det skriv der har været arbejdet på og det blev gennemgået punkt for 
punkt. Det har været en svær med god proces, hvor arbejdsgruppen mener at have fået inddraget 
forskellige synspunkter fra forskellige interessenter.  
 

 
2. Bestyrelsen vurderer på baggrund af drøftelserne under pkt. 1, om det er muligt at nå en 

fælles forståelse i bestyrelsen af skrivelse til kommunen om bevarende lokalplan. Såfremt det 
ikke er muligt, kan der blive tale om afstemning i bestyrelsen. 

 
På baggrund af gennemgang og drøftelse af arbejdsgruppens skriv blev en enig bestyrelse enig om at 
udsende dette skriv til foreningens medlemmer, samt lægge det på hjemmesiden, så alle øens 
beboere har mulighed for at læse og evt. kommentere dette.  

 
3. I givet fald der opnås enighed om skrivelse til kommunen, skal bestyrelsen drøfte og tage 

stilling til høringsprocessen (jf drøftelser henover den forgangne uge) om det skal være en 
høring, der igangsættes fredag (torsdag hvis muligt) og afsluttes torsdag d. 5. august eller en 
høring, der afsluttes søndag d. 8. august. 

 
Det blev aftalt, at arbejdsgruppens skriv bliver sendt ud til medlemmer torsdag d. 29/7 2021. Der vil 
være en frist for at komme med tilbagemeldinger til dette skriv indtil d. 5/8 2021 kl. 12:00.  
Herefter vil skrivelsen blive sendt til kommunen sammen med evt. indkomne kommentarer.  
 

 



4. Godkendelse af udkast til høringsbrev af 26. juli 2021. 
 

Høringsbrev blev godkendt. 
 

5. Evt og næste møde d. 22. august hos Marianne 
 
Ikke noget til evt. 
 


