
Foreningen Nyord bestyrelsesmøde lørdag den 5. marts 2022  

Tilstede: Hele bestyrelsen (Referent: Michael Stolt) 

1. Hjemmesiden - medlemskab v/Klaus 

2. Naturnationalpark v/Klaus 

3. Status fra kassereren v/Jens 

4. Vordingborg kommunes lokalplanforslag v/Jens 

5. Generalforsamling v/Jens og Marianne 

6. Brøndpladsen v/Randi 

7. Eventuelt 

Næste møde: aftales efter generalforsamlingen. 

 

Ad 1: I forbindelse med opdatering af hjemmesiden vedr. indkaldelses til generalforsamlingen den 

29. april kl. 19 i forsamlingshuset vil det være hensigtsmæssigt med en kommentar om at 

kontingent kan betales via bank eller MobilePay (red. konto og tlf.nr. ?) og at nye medlemmer kan 

melde sig ind ved kontakt til kassereren. 

Ad 2: En mulig naturnationalpark på Ulvshale, herunder eventuelle gener med færiste og risikoen 

for at møde dyr på vejen, blev diskuteret. Michael har siden sidste møde, hvor punktet også var 

oppe, haft en kort telefonsamtale med statsskovrideren (som i øvrigt snart går på pension) om 

emnet. I forhold til eventuelle trafikale gener henviste skovrideren til Vordingborg Kommune. 

Bestyrelsen var enige om at emnet har rigtig mange ubekendte og besluttede derfor, at Jens 

Andersen tager telefonisk kontakt til kommunen, for at lave en sondering. Punktet tages op på 

næste bestyrelsesmøde. 

Ad 3: Kassereren fortalte at teknikaliteter i forhold til banken nu er helt på plads. Formand og 

kasserer mødes 6. marts for at gennemgå regnskab og følge op på eventuelle tilgodehavender. 

Betaling af kontingent kan nu ske med MobilePay. 

Ad 4: Bestyrelsen har tidligere besluttet ikke at deltage i processen om den bevarende lokalplan. 

Derfor blev punktet kun brugt til at udveksle korte informationer. Fakta er at kommunens ”Klima 

og teknikudvalg” godkendte det udarbejdede lokalplansforslag med enkelte ændringer på deres 

møde den 2. marts.   Dagsorden fra dette møde og bilag findes på dette link: 

https://dagsordner.vordingborg.dk/vis?id=ce5d902e-1c4c-4a6d-bfdb-610934d4454a 

Ad 5: Generalforsamling: 

Marianne og Jens udarbejder og udsender indkaldelse til generalforsamling omkring 1. april. 

Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg herunder formanden, er alle villige til genvalg. 

https://dagsordner.vordingborg.dk/vis?id=ce5d902e-1c4c-4a6d-bfdb-610934d4454a


Klippet fra vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører + stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Kassereren aflægger revideret regnskab til endelig godkendelse. 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent for kommende år 

7. Valg til bestyrelse + suppleant 

8. Valg af revisor 

 

Ad 6: Brøndpladsen. 

Lokalhistorisk Forening har skaffet penge til at genetablere den gamle vippebrønd på 

”Brøndpladsen”, og arbejdet går sandsynligvis i gang inden længe. Der er ikke penge til at 

retablere pigstensbelægningen rundt om brønden pt. Bestyrelsen debatterede om Foreningen 

Nyord skulle gå ind i og hjælpe Lokalhistorisk Forening, hvis de ønskede det. Formanden gav 

udtryk for at den tidligere bestyrelse netop havde fravalgt at gå ind i sagen om Brøndpladsen.  

Det blev besluttet, at lade sagen ligge. I hvert fald indtil videre. 

Ad 7: Eventuelt 

Klaus havde rundsendt 3 forskellige pjecer.  

1. Pjecen til ”nye beboere” 

2. Pjecen de erhvervsdrivende i sin tid udgav 

3. En pjece udgivet af Naturstyrelsen 

Der var en snak om kortmateriale over byen, måske var det idé at genoptrykke kortet fra de 

erhvervsdrivendes pjece. Hér er de asfalterede veje, og stierne til Møllestangen og Hyldevang 

eksempelvis markeret med rødt, hvorimod lodsstier og en del andre stier og markveje ikke er 

markeret. 

Pga. af tidspres både på mødet, men også i forhold til at foråret er på trapperne, valgte 

bestyrelsen at udskyde dette emne til senere. 

 

   

 


