
Foreningen Nyord, bestyrelsesmøde lørdag den 21. maj 2022  

Tilstede: Marianne Stolt Petersen (MSP), Eyvind Lindegaard Andersen (ELA), Klaus Simonsen (KS), Annette Lindberg 

(AL), Jens Andersen via zoom (JA) og Michael Stolt MS (referent) 

Fraværende: Randi Bach Poulsen (RBP) 

Dagsorden: 

1. Konstituering 

2. Siden sidst ved (MSP) 

3. Kassererens punkt, herunder status vedr. medlemstal 

4. Opfølgning på generalforsamling 

5. Mødedatoer for den kommende periode 

6. Orientering ved møde om naturnationalpark på Ulvshale (KS) 

7. Punkter til næste møde 

8. Eventuelt 

 

Ad 1: Konstituering 

Formand MSP er jo valgt på generalforsamlingen, så det giver sig selv 

Kasserer: JA. 

Referenter på skift: RBP og MS 

Ad 2: Siden sidst ved (MSP): 

Kommunen har sat nye ”indkørselforbudtskilte” med piktogrammer op ved P-plads og ved Hyldevej. 

Der er møde med kommunen om placering af de nye toiletter ved P-pladsen. AL deltager i dette møde som 

repræsentant for bestyrelsen. 

Ad 3: Kassererens punkt, herunder status vedr. medlemstal 

52 personer har betalt kontingent. 

De fleste annoncører har betalt for deres reklamer på hjemmesiden 

Foreningen har ca. 30.000 kr. på bankkontoen 

Blanket med oplysninger til banken om bestyrelsesmedlemmer blev gennemgået. 

Ad 4: Opfølgning på generalforsamling. 

Der var enighed om at generalforsamlingen havde været god og konstruktiv. 

Fra generalforsamlingen blev emner som skiltning med veje og stier, om opsætning af et kort, afbrænding 

af bål, løse hunde mm. debatteret. 

Der var enighed om at et nyt velkomstskilt / ny velkomststavle ville være en god idé. Punktet tages om på 

næste møde. ELA vil dog allerede til denne sommer lave QR kode, der referer til det kort der tidligere har 



været trykt i folder, som de erhvervsdrivende stod bag. Koden kan så sættes op f.eks. ved P-pladsen. ELA 

vil kontakte Kenneth Lau Rentius i forhold til at lægge kortet på hjemmesiden 

Emnet afbrænding af bål blev også diskuteret. Lige fra kulgrills og grillstartere i nærheden af stråtag til 

afbrænding af haveaffald. 

(Referenten har efterfølgende undersøgt regler vedr. afbrænding af bål mv. på Vordingborg kommunes 

hjemmeside, se mere -   klik hér… . ) 

 

Ad 5: Mødedatoer: 

4. september hos KS 

12. november hos AL 

14. januar hos ELA 

(Mødetidspunkt kl. 9.00) 

Generalforsamling er fastsat til 10. februar 

Ad 6: Orientering om den kommende naturnationalpark på Ulvshale. 

KS refererede fra det møde han har været til. Efter KS opfattelse havde mødet i ret høj grad handlet om 

forskellige interessegruppers forventninger og ønsker til parken. Hvad med naturbeskyttelsen? havde KS 

spurgt. 

KS havde givet udtryk for at nyordboerne var bekymrede for færiste, mulige dyr på vejen og længere 

responstider for udrykningskøretøjer. 

Bestyrelsen var enige om at se tiden an.  

Et offentligt møde for nyordboerne med deltagelse af kommunen og Naturstyrelsen kan meget vel komme 

på tale senere i forløbet. 

Ad 7: Punkter til næste møde 

Ny velkomststander 

Opfølgning vedr. naturnationalpark. 

Ad 8: Eventuelt 

ELA rejste et emne om ”det voksende antal parkerede biler på pladser og veje i byen” Både husejeres og 
gæsters. Emnet blev debatteret og forskellige holdninger blev tilkendegivet. Der blev besluttet om at lade 
emnet ”hvile” indtil videre. 

https://www.vordingborg.dk/borger/miljo-og-natur/affald-og-genbrug/regler-for-affald-affaldsgebyrer-og-afbraending/regler-for-afbraending/

