
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i foreningen Nyord den 3. september 2022 

 

Følgende deltog: Marianne Stolt Pedersen (formand), Klaus Simonsen (KS), Michael Stolt (MS), 

Eyvind Lindegaard-Andersen (ELA), Annette Lindberg (AL) og Randi Bach Poulsen (RBP). Sidstnævnte 

som referent. 

Afbud fra Jens Andersen. 

Dagsordenen var følgende: 

1. Naturpark 

2. Toiletter 

3. Droner 

4. Autocampere 

5. Opslag/kørsel 

6. Høring om turisme 

7. EVT 

Ad 1. KS har deltaget i endnu et møde om naturparken. Der er mange forslag og ideer. Der vil blive 

indkaldt til et Borgermøde i Naturcentret, herunder om færiste på Ulvshalevej, som er et af de 

centrale punkter for beboere på Nyord. Tidspunktet er ikke fastsat. Hele projektet kan risikere at 

falde ved en ny borgerlig regering. 

Ad 2. Toiletterne på P-pladsen er åbnet langt om længe, men der er pres på toiletterne på havnen. Vi 

bør forsøge at få kommunen med til at renovere toiletterne i det røde hus. Kommunen har tidligere 

afvist, men antallet af turister er stigende. KS taler med Tom Hansen om en fælles henvendelse til 

kommunen. 

Ad 3. Der er har været flere tilfælde af droneflyvninger – og droneflyverne har insisteret på, at det er 

berettiget, når dronerne er små. MS tager kontakt til Lars Richter herom. ( På tidspunktet for 

referatet er det afklaret, at droneflyvning er forbudt i Natura 2000 område – og således forbudt på 

Nyord). 

Ad 4. Der var en længere diskussion om autocampere, som er stigende i antal både på Vesternæs og 

P-pladsen. Formanden taler med kommunen om skiltning. 

Ad 5. ELA arbejder fortsat med kort/opslag til P-plads om veje og regler i Nyord By. 

Ad 6. Kommunen har fremsendt et meget omfattende katalog om turisme som led i borgerhøring. 

Der var enighed om at det udsendes til alle på Nyord. Formanden forestår dette og sætter 

meddelelse herom på opslagstavle. RBP gennemlæser (særligt 4,6,15 og 17) og meddeler 

bestyrelsen om særlige opmærksomhedspunkter. 

Ad 7. intet 

 

Referent: RBP 

 


