
 

 

Foreningen Nyord 

Generalforsamling den 8.oktober 2021 
46 til stede ud af 76 medlemmer. Mange fuldmagter medbragt fra ikke-tilstedeværende medlemmer.. 

 

1. Velkommen v. Marianne Stolt: 

2. Som dirigent valgtes Kenneth Lau Rentius, som tjekkede formalia. Som referent Per Werge. 

Stemmetællere: Kenneth Hansen og Jack Hansen. Der indsamledes fuldmagter til de afstemninger, der 

måtte komme senere under generalforsamlingen.. 

3. Beretning fra formanden - udsendt - blev vedtaget. Marianne sagde, at der er flere pladser i 

akutberedskabet. Kenneth: Vognen til brandslukning er kommet, i gruppen er Per, Jørgen, Kenneth og 

Jack. 

4. Regnskabet godkendt. 

5. Der var et ekstra punkt forhold til normalt, nemlig punktet om lokalplanen. Marianne opsummerede, at 

der har været borgermøde den 21. sept. om den bevarende byplan, som alle nu kan kommentere på inden 

for en høringsfrist t.o.m. 3.januar. På mange huse er der en ny, højere SAVE-værdi, (bevaringsværdi iht. 

en skala) som man nok skal være opmærksom på, da den kan betyde skærpede krav til bygningsdetaljer. 

Kommentarer: Inge ønskede at der havde været en bedre forklaring på, hvad en bevarende lokalplan er. 

Syntes beboerne skulle have været inviteret til at deltage i rundvisningen, da administrationen forud for 

planudkastets udarbejdelse inspicerede Nyord by, da den plan kan blive dyr for forskellige husejere at leve 

op til. 

Gunner Kriegel føjede til, at planen er mere restriktiv end forventet.  Og hvem er den lavet for - for eftertiden 

og folk udefra. Ikke for os. Vil nærlæse den, da der er mange detaljerede krav til ny- og ombygning, og den 

nok vil blive forvaltet strikst.  

Marianne sagde, at der havde været en kontakt med kommunen, men ikke kunne huske, hvem der tog 

kontakten.. 

Ole Sørensen spurgte ind til hvorvidt Foreningen Nyords bestyrelse havde mandat til at igangsætte arbejdet 

vedr. den bevarende lokalplan. 

Kenneth sagde, at bestyrelsen, efter hans opfattelse, handlede på baggrund af det mandat, der blev givet på 

den tidligere generalforsamling, hvor der efter hans opfattelse var stor opbakning til at forsætte med 

arbejdsgruppen og arbejdet i forhold til Vordingborg Kommune. 

Jesper Brandt Andersen nævnte, at hans lange indlæg på borgermødet i Stege den 21.sept. ikke var kritik af 

borgerne. Men nu var løbet kørt, sagde han. Han kritiserede planen som alt for restriktiv og indførte krav til 

materialer, der ikke var i brug før, f.eks. skifer som tagbelægning. Planen kan kun have interesse for dem, 

der sælger ting og dimser til turisterne, sagde han. Opfordrede folk til at studere den i detaljer, og derpå lave 

et udførligt høringssvar til kommunen. Samt gå til pressen.  

Kenneth tilsluttede sig ønsket om, at mange reagerer i høringsfasen ved at indsende deres meninger. 

6. Indkomne forslag - ingen. 

7. Kontingent fastholdt. Budget 2021 - det er sent at stemme om, da det meste af perioden er gået. Godkendt. 

8. Valg til bestyrelsen: Der skal iht. vedtægterne være 5-7 medlemmer i bestyrelsen. To medlemmer 

fortsætter fra den tidligere bestyrelse: Klaus Simonsen og Marianne Stolt. 

8a. Marianne Stolt stillede op som formand. Valgt. 

8b. Ifølge indkaldelsen til generalforsamlingen stillede Annette Lindberg op foruden Jesper Brandt Andersen 

og Per Hansen til bestyrelsen. De to sidstnævnte havde imidlertid nu trukket sig som kandidater. Nye 

opstillede er Eyvind Lindegaard, Michael Stolt, Randi Bach Poulsen, Jens Andersen. Af de opstillede skal to 

vælges for ét år, de tre for to år.  

Der stemmes skriftligt om, hvem af de opstillede, der skal vælges for ét år, og hvem to år. 

Inge spurgte, om nogen havde drøftet nedlæggelse af foreningen. 

Marianne: Der er, som det fremgik, ikke kommet noget forslag herom. Foreslog, at der stemmes på de tre, 

der skal sidde for to år. 

Gøran foreslog, at kandidaterne skulle holde en lille valgtale om, hvorfor de vil stille op og hvad de 

repræsenterer. 

PAUSE 10 minutter. 

Valgtaler:  

Annette: Jeg er klar til kamp på “øretævernes holdeplads”, som nogen har kaldt det. Jeg ved ikke endnu, 

hvad jeg kan bidrage med, men det kommer, når jeg lærer alt bedre at kende. 



 

 

Jens Andersen: Min programerklæring er: Lokalplanen er oppe lige nu, men i fremtiden er der mange nye 

udfordringer. Bestyrelsen indadtil: Skal selvfølgelig kunne være uenig, men på en respektfuld måde. Udadtil 

skal bestyrelsen skabe et godt samspil med de forskellige interessenter. Myndigheden (især kommunen) er 

den vigtigste partner, vi skal kunne give modspil og medspil, på en respektfuld måde. 

Eyvind. Mit motiv er bl.a. trafikregulering. Jeg synes at vi skulle arbejde for, at kun øens beboere har adgang 

til byen med bil. Brøndpladsen kunne være bedre, da den er en central plads. Arbejde for en 

helhedsorientering for pladsen. Mht. lokalplanen skal foreningen næppe blande sig i den. det er borgernes 

eget ærinde. 

Michael Stolt: Jeg blev opfordret til at stille op, og efter overvejelser vil jeg gerne. Det har været en 

øretæveholdeplads, som folk ufortjent efter godt arbejde er blevet klandret for. Vi har brug for foreningen - 

der er fibernet og mange andre ting at tage vare på, og jeg vil arbejde for at få en god samarbejdstone. Som 

tidligere formand for foreningen har jeg stadig en del kontakter, som foreningen kan have gavn af. 

Randi (ikke til stede);  

Kenneth efterlyste emner til suppleant-posten. Ingen meldte sig. 

 

Efter afstemningen, hvor der blev afgivet 66 stemmer inkl. 20 ved fuldmagt (ud af de 76 medlemmer),  bliver 

det Jens (47 stemmer), Michael 47 stemmer) og Randi (38), der skal sidde i to år. Eyvind fik 13 stemmer og 

Annette  23, og de skal derfor på valg igen næste år.  7 stemte blankt. 

Af revisorerne genvalgtes May Just og Bente Stolt blev valgt som 2. revisor frem til næste generalforsamling 

2022. 

 

Kenneth som ordstyrer takkede for en god generalforsamling i fordragelig tone - ønskede også for fremtidens 

ø-liv, at der vil udvikles en fordragelig tone i den daglige omgang. 

 

 


