
 

 

Referat af generalforsamling, der afholdtes den 29. april afholdtes generalforsamling i Foreningen 

Nyord. Der deltog 32 medlemmer. 

Dagsorden var udsendt den 13.marts og som følger: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører og stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent for 2023 samt budget 2022 

7. Valg af bestyrelse 

8. Valg af formand 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

Formanden bød velkommen. 

Ad 1. Kenneth LR valgtes til dirigent og han konstaterede, at GF var indkaldt i overensstemmelse 

med vedtægten – og således lovlig og beslutningsdygtig. 

Ad 2. Randi BP valgtes til protokolfører. Tom H. og Stig A. valgtes til stemmetællere. 

Ad 3. Formanden aflagde beretning, idet hun bemærkede, at den var udsendt på forhånd, så hun 

ville alene nævnte de væsentligste punkter. Foreningen har længe rykket for de nye toiletter på P-

plads – og har netop konstateret, at arbejdet igangsættes uden nærmere varsel og tilsyneladende på 

et ikke- aftalt sted. Formanden har derfor sikret, at arbejdet ikke igangsættes uden nærmere dialog. 

Der har tillige været en dialog om skiltning og en drøftelse af den manglende 

parkeringspladskapacitet. I relation til skilte er status, at nye skilte med piktogrammer opsættes 

snarest. P-plads forholdene synes fortsat uafklaret. Tom H. forespurgte om skilte kunne vendes, så  

indkørsel sker, hvor der i idag er udkørsel Han omtalte, at alle de nye planter snart er kørt ned. 

Formanden svarede, at dette havde været drøftet og ind/udkørsel er tilrettelagt efter bussen, så 

ændring vil ikke ske. Vi har modtaget 49.000 fra Tryg -fonden til brandberedskabet. Kenneth LR 

oplyste om indholdet af beredskabet, herunder at det havde været testet – og virkede. Formanden 

omtalte afslutningsvis, at akuthjælperordningen er på plads for 6 personer. En enkelt mangler sidste 

kursusdag. Hun omtalte indholdet af uddannelse og opfordrede flere til at deltage. 

Ad 4. Jens A. gennemgik regnskabet og omtalte, at årets negative resultat skyldtes periodisering. 

Beløbet fra Trygfonden er først indgået i år. Det bemærkedes, at hovedindtægten er kontingent 

indbetalinger og i den sammenhæng, at vi har modtaget ti udmeldinger og fået fem nye 

medlemmer, således en nettoafgang på fem. Vi har pt 67 medlemmer. Regnskabet godkendtes. 

Ad 5. Ingen indkomne forslag. 

Ad 6. Jens A. gennemgik forslag til budget. Årets resultat er budgetteret til 20.000. I det fremsendte 

budget var fejlagtigt anført 30.000. Budgettet godkendtes. Forslag til kontingent er, at det fastholdes 

på nuværende niveau, som er 100 kr. Det godkendtes. 

Ad 7.  Eyvind LA og Annette L. var begge på valg. Begge genopstillede og blev valgt med bifald. 

Ad 8. Marianne SP. var på valg og genopstillede og blev valgt med bifald. 

Ad 9. May H. ønsker ikke genvalg som revisor. Göran opstillede og blev valgt med bifald. 



 

 

Ad 10. Klaus S. redegjorde for status på nationalparken og at han repræsenterer foreningen i de fire 

planlagte møder. Der er ikke mange oplysninger om proces eller indhold på nuværende tidspunkt og 

af samme årsag har bestyrelsen ikke udtrykt en holdning hertil. Det var en større debat med indlæg 

fra en række af de tilstedeværende. Flere efterlyste, at bestyrelsen bør fastlægge en strategi og 

indtage et standpunkt samt sikre en konstant kommunikation gerne gennem fællesmøder. Det 

oplystes, at første møde finder sted den 12. maj. Klaus S. og flere andre konstaterede, at efter dette 

første møde må bestyrelsen tage bestik af situationen. 

Skiltning blev rejst som en problematik af Gunnar K. Turister synes at bevæge sig overalt – også 

udenfor de afmærkede stier. Der var mange indlæg om emnet og Jagtforeningen er i færd med at 

sætte skilte op på nordsiden af øen. Erhvervsforeningen har tidligere udarbejdet en brochure, hvor 

der er en tydelig stiafmærkning og bestyrelsen blev opfordret til, at anvende disse plantegninger til 

en tydelige skiltning. Formanden bemærkede, at bestyrelsen allerede arbejder hermed. 

Mette T. forespurgte om der var stemning for, at fastholde det tidligere nedsatte byggeudvalg. Dette 

konstateredes og udvalget vil arbejde videre hermed. 

Birgit A. udtrykte bekymring over, at der hos nogle er en manglende forståelse for, at der ikke skal 

anvendes åben ild i form af bål mm. i nærheden af stråtage. Der var en del indlæg om emnet og 

brandgruppen ved Kenneth LR erklærede, at brandgruppen vil fremkomme med anbefalinger. 

Herefter takkede formanden for god ro og orden. 

Generalforsamlingen afsluttet 

Referat godkendt af dirigenten. 


