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Bestyrelsens beretning til virtuel generalforsamling 2021
Også i 2020 har der været opgaver for bestyrelsen i Foreningen Nyord. Ved årets begyndelse tegnede det til
at blive et år med kun få aktiviteter i foreningen – sådan blev det ikke. I julebrevet fra foreningen, som vi
sendte ud før jul, er en række af årets aktiviteter allerede nævnt, men de vil også fremgå af nedenstående.
Brandberedskab
Ulvshale Vandværks ønske om at nedlægge brandhanen i Søndergade pga bekymring for forurening af
drikkevandet, har umiddelbart svækket øens brandberedskab. Ulvshales Vandværk viste forståelse for
dette, og har som erstatning for den nedlagte brandhane medfinansieret slanger og strålespidser i otte
målerbrønde på øen – som udgangspunkt tæt ved stråtækte gårde og huse – samt leveret 250 meter
brandslanger. Endnu fungerer det ikke optimalt, men vi forventer i løbet af kort tid, at alle otte udtag virker
tilfredsstillende og vil kunne tages i anvendelse af de omkringboende i tilfælde af brand.
TrygFonden finansierede i 2008 en stor del af det nuværende brandberedskab. Foreningen Nyord har på ny
søgt om midler til brandberedskabet, der primært skal gå til ekstra slanger, en trækvogn til at have
slangerne på samt diverse hjælpemidler. Grundlaget for ansøgningen er dels den nye situation med en
nedlagt brandhane, dels de erfaringer vi har fået med branden i Søndergade 9 i juli måned. Vi er stillet i
udsigt fra TrygFonden, at vi får svar i marts måned.
Brandgruppen har brug for nye kræfter. Vi skal derfor i 2021 meget gerne have 2-3 beboere til at melde sig
til at føre arbejdet videre.
Indhegning ved Vesternæs
Før sommerferien tog Naturstyrelsen initiativ til at indhegne et markområde ved Vesternæs helt ud til
vandet. Det afførte en del utilfredshed på Nyord og en skrivelse fra Foreningen Nyord til Naturstyrelsen.
Naturstyrelsens begrundelse var, at køerne skulle kunne afgræsse helt ud til vandkanten og dermed
nedkæmpe invasive planter – bl.a. japansk pileurt. Utilfredsheden med den foretagne indhegning førte til,
at Naturstyrelsen flyttede indhegningen, således at den nu ikke går helt ud til vandet, og at man kan gå helt
ud til Vesternæs uden at skulle gennem indhegningen. Naturstyrelsen stillede endvidere i udsigt, at den
ikke fremover ville foretage sig noget lignende uden at have hørt Foreningen Nyord.
Den fremtidige anvendelse af Naturstyrelsens jorde
Naturstyrelsen meddelte i 2020, at den ønsker at styrke biodiversiteten også på højjordene, samt i videst
muligt omfang at bekæmpe de invasive plantearter. På et borgermøde i Helle og Oles lade redegjorde
Naturstyrelsen for deres overvejelser. Hovedønsket fra Naturstyrelsen var at lade højjordene overgå til
kvægdrift. Der kom forskellige synspunkter frem på mødet. Bla. udtrykte beboere, som skulle være naboer
til køerne utilfredshed med at få kvæget tæt på.
Vi forventer, at Naturstyrelsen tager drøftelserne op igen i 2021. Til den tid vil vi får brug for
tilkendegivelser fra Nyords beboere vedrørende mulige løsninger.
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Bevarende lokalplan
Som beskrevet i julebrevet har de politisk valgte i kommunen besluttet sig for at igangsætte et arbejde med
bevarende lokalplaner i Ulvshale og på Nyord. Det er vigtigt, at vi i dette arbejde i størst muligt omfang får
fremmet de positive sider ved en bevarende lokalplan og mindsket de negative sider, hvis der måtte være
nogen.
Kommunen har klart tilkendegivet, at beboernes synspunkter vil have stor vægt i den endelige udformning
af den bevarende lokalplan, som forventes på plads en gang i 2021.
Kommunen har endvidere meddelt, at den ønsker arbejdet skudt i gang med afholdelse af et borgermøde.
Det forventes pga corona først afholdt i april/maj måned og ikke som tidligere annonceret i februar.
I tiden frem til afholdelse af borgermødet, er det vigtigt, at matrikelejere på Nyord selv bliver skarpe på,
hvordan vi gerne ser en bevarende lokalplan udformet. Derfor har bestyrelsen sat en proces i gang, hvor
alle hus- og grundejere på øen får lejlighed til at komme med synspunkter på, hvad de gerne ser en
bevarende lokalplan indeholder.
Der er nedsat en særlig arbejdsgruppe til at stå for dette arbejde. Arbejdsgruppen skal varetage den
løbende kontakt til kommunen og borgere på Nyord og formidle alle de forskellige synspunkter videre til
kommunen. Arbejdsgruppen består af Jens Andersen, Per Møller, Ole Sørensen og Steen Jørgensen.
Lokalhistorisk Forening har endvidere tilkendegivet, at den vil udgive et særnummer om, hvordan
bevaringsværdige huse på Nyord kan vedligeholdes, hvis man vil følge de oprindelige byggeskikke.
P-plads og toiletter
Havnens og Foreningen Nyords fælles drøftelser med kommunen om toiletforhold på havnen og nye
toiletter ved p-pladsen har ført til en fælles forståelse mellem alle parter. Den røde toiletbygning på havnen
vil på sigt skulle erstattes af en bygning med mere tidssvarende faciliteter for sejlere og besøgende.
Havnens bestyrelse vil søge finansiering af en sådan bygning. Kommunen vil ikke foretage sig noget førend,
det er afklaret, om havnen kan finde finansiering.
På p-pladsen vil kommunen opføre tre toiletter (heraf et handicap-toilet). Vi håber, det vil kunne stå klar
inden sommeren 2021 – ifølge kommunen mangler den at få alle godkendelser på plads. Endvidere er det
forventningen, at også beplantningen rundt om p-pladsen færdiggøres i første halvdel af 2021.
Akut beredskab
På generalforsamlingen i 2020 var der opbakning til et initiativ om en akuthjælper-ordning på Nyord, så der
vil være personer på Nyord, der kan yde førstehjælp ind til ambulancen er fremme. Gennemsnitsalderen på
øen er stigende og tilsvarende er argumentet for at have en sådan ordning også stigende. Regionen støtter
akuthjælper-ordningen med uddannelse og udstyr. Initiativet er tidligere nærmere beskrevet på nyord.nu.
Hvis det skal blive til noget, forudsætter det, at beboere på Nyord melder sig til ordningen. Endnu er der
ikke tilstrækkeligt med tilmeldte beboere. Så derfor en appel til Nyords borgere om at melde sig til.
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