
Foreningen Nyord bestyrelsesmøde 4. december 2021 

Tilstede: Marianne Stolt Petersen (MSP), Randi Bach Poulsen (RBP), Eyvind Lindegaard Andersen 

(ELA), Klaus Simonsen (KS), Jens Andersen (JA) og Michael Stolt (MS) (referent) 

 

1:      

Godkendelse af referat. Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt 

1,a: Rettelse til referat fra Generalforsamlingen efter henvendelse fra Ole Sørensen. 

Rettelser til og / eller ændringer i referatet fra generalforsamlinger er dirigentens ansvar, Ole Sørensens 

henvendelse sendes derfor videre til Kenneth Lau Rentius som var dirigent på foreningens 

generalforsamlingen den 8. oktober 2021. 

2 og 3: Toiletter på P-plads og skiltning. 

MSP orienterede. Michael Barsøe Hansen er ny kontaktperson/sagsbehandler i kommunen i forhold til 

toiletter ved P-pladsen. Han er ved samle information om sagen. MSP følger op.     

4: Naturnationalpark på Ulvshale. 

MS orienterede fra offentligt møde på Ulvshale slut oktober. Naturstyrelsen og Vordingborg Kommune har 

indstillet at de statslige arealer på Ulvshale bliver en af de kommende 10 til 15 naturnationalparker i 

Danmark. Det er ikke tanken at der skal laves de store ændringer i forhold til naturplejen. Dog er det tanken 

at flere små folde skal blive til en stor, således at hele det statslige område på ulvhale indhegnes i en fold, 

hvor der blandt andet skal grå heste, kvæg og geder. Foldene syd og nord for vejen bindes evt. sammen 

med en passage over Ulvshalevej med en 2 færiste i vejen med ca. 100 m´s mellemrum ca. ud for 

Ulvshalegården. I den første pressemeddelelse fra Vordingborg Kommune blev Nyord også nævnt som en 

del af parken. På mødet blev det understreget at Nyord nu er taget ud udpegningsområdet. For 

nærværende har miljøministeren, som i øvrigt var tilstede på orienteringsmødet, ikke besluttet hvilke 

arealer der udpeges endeligt. 

Bestyrelsen var enige om at vi er tidligt i processen og arealer på Ulvshale ikke er noget Foreningen Nyord 

skal forholde sig til. Der er dog den detalje at færiste i vejen til Nyord evt. kan have betydning for 

responstider for udrykningskøretøjer, og måske være til almindelige gene for os der bruger vejen. Der var 

enighed om at gå i dialog med kommunen eller statsskovdistriktet vedr. dette.   

5.     Oprydning af Brøndpladsen, samt om vi skal arbejde på, samt muligheden/ønsket om et fælles 

rodzoneanlæg til rensning af spildevand. (ELA) 

Brøndpladsen: Der blev rejst to temaer. Det var dels forskønnelse af selve Brøndpladsen, hvor der 

nu synes at blive indsamlet tilstrækkelige midler til at vippebrønden kan renoveres, og at det kan 

være en anledning til at drøfte, hvordan pladsen kan løftes som den centrale plads i byen. Dels 

behovet for oprydning på fællesarealet ned mod vandet og omkring jollebroen.  



Det aftaltes, at Eyvind til næste bestyrelsesmøde udarbejder et kort dispositions- / stikordspapir 

vedr. forskønnelse af Brøndpladsen som udgangspunkt for en drøftelse heraf i bestyrelsen. 

Det aftaltes endvidere, at der tages kontakt til Brolavets formand for at høre, hvorvidt man i lavet 

kan drøfte løsninger til at få ryddet op i både, kajakker m.v. der er efterladt og ikke bruges mere.   

Rensning af spildevand 

Temaet blev rejst, fordi vi må forudse, at Nyord på et tidspunkt bliver påbudt at leve op til reglerne 

om udledning af spildevand, eventuelt ved at blive koblet op på rensningsanlægget i Stege. 

Alternativer kan f.eks. være rodzoneanlæg. 

Det aftaltes, at der laves et dispositions- / stikordspapir herom som udgangspunkt for bestyrelsens 

drøftelse af problemstillingen på det kommende bestyrelsesmøde.   

Det skal understreges, at bestyrelsen ikke vil igangsætte, ej heller starte en debat eller sætte fokus 

på spillevandsrensning. Punktet er taget op som et udtryk for måske rettidig omhu, i fald der på et 

tidspunkt skulle komme et initiativ eller påbud fra anden side. 

6. Kassererens punkt: JA har med hjælp fra Ole Sørensen overtaget regnskabet herunder haft kontakt til 

Møns Bank.  

Der er pt. 81 medlemmer. KS tilbød at tage kontakt til mulige nye medlemmer.  Det ville være fint, hvis der 

på hjemmesiden var i kontaktformular til kassereren. 

7. Eventuelt 

Næste møde er den 29. januar hos JA 

 

 


