
 

 

REFERAT af bestyrelsesmøde i Foreningen Nyord den 30. januar 2022. 

Alle bestyrelsens medlemmer deltog. Formanden havde udsendt dagsorden 

forinden mødet. 

Formanden oplyste, at hun havde haft kontakt til kommunen vedrørende 

skiltning, der er enig i, at en bedre skiltning er hensigtsmæssig til sikring af 

uønsket trafik i byen. Man bruger i de fleste sammenhænge et 

piktogramlignende skilt, der viser forbud mod motortrafik. Politiet har 

godkendt ny skiltning. Skilte sættes op ved begge indkørsler til byen og med 

den sædvanlige undertekst, at forbuddet ikke gælder for trafik med relevant 

ærinde. Bestyrelsen drøftede mere generelt en skiltning om adfærd for 

besøgende i byen. Der findes allerede skilt herom på P-pladsen. Måske skal det 

opdateres og suppleres med en QR-kode. Michael taler med Wolfgang om 

tidligere ”erhvervsbrochure” med relevante data findes.  Det bør tillige 

overvejes at udarbejde/opdatere brochure til tilflyttere, der bl.a indeholder en 

introduktion til foreningerne. Klaus taler med Esther, som tidligere har 

udarbejdet en sådan. 

I fortsættelse af tidligere drøftelse om rodzone eller pileanlæg til 

spildevandsrensning, havde Eyvind rundsendt materiale fra kommunen. Det 

konkluderedes, at kommunen er helt opmærksom på sådanne 

spildevandsrensningsmetoder – og bestyrelsen vil ikke foretage sig yderligere, 

men eventuelt blot afvente kommunens udspil. 

I relation til brøndpladsen har Jens talt med Henrik, der er formand for 

bådlauget, om oprydning på brøndpladsen. Henrik vil drøfte spørgsmålet om 

initiativer i den sammenhæng med de øvrige medlemmer af bådlauget, når 

jollebro etableres senere på foråret. Randi taler med Per W. om tidsplan for 

etablering af vippebrønd. 

Formanden kunne oplyse, at brandvogn er godkendt og placeret ved 

vandværk. Jens følger op på indbetaling fra Trygfonden. 

Formalia i relation til foreningens bankkonto er på plads. Formanden og Jens 

har trækningsret. Der skal opkræves kontingent samtidig med indkaldelse til 

generalforsamling. Jens taler med Kenneth om oprettelse af særlig boks, 

således at der kan indbetales med mobile pay. 



Generalforsamling afholdes den 29. april kl. 19 i forsamlingshuset. 


