
Foreningen Nyord, bestyrelsesmøde lørdag den 21. maj 2022  

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

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

Fraværende: Annette Lindberg (AL) 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

2. Kassererens punkt 

3. Skiltning og oversigtskort 

4. Hjemmeside 

5. Nyt fra brandgruppen 

6. Elladestandere på P-pladsen 

7. Eventuelt  

8. Punkter til næste møde 

 

 

Ad 1: MSP har talt med Vordingborg Kommune om skiltning vedr. autocampere, herunder forbud mod 

overnatning i campere på P-pladsen ved byen og ”Vesternæs parkeringen”. Kommunen er obs. 

udfordringen med stadig flere autocamperen og er ved at udarbejde en strategi autocamping for hele 

kommunen. Vi afventer dette udspil. 

KS har talt med Tom Hansen fra havnen ang. toiletfaciliteter. Havnen siger tak for henvendelsen, men de 

klare indtil videre sagen selv. 

Folketingsvalget har sat naturnationalpark projektet i Ulvshale på midlertidig pause, så der er ikke nyt om 

dette emne. 

Ad 2: Kassereren redegjorde. Økonomien er god, der er ca. 40.000 kr. på kontoen.  

Kontingentopkrævninger udsendes først i det nye år.  

Ad 3: ELA har udarbejdet et kort. Kortet viser hvor færdsel er tilladt.  Kortet skal redigeres en smule. Emnet 

tages op på næste møde. 

Ad 4: Hjemmesiden bliver ikke benyttet i særligt stort omfang. Der ligger en del forældet stof.  

 

MS gav udtryk for at opdaterende oplysninger om bestyrelsessammensætning og kontaktoplysninger til 

formænd mv. kunne være en minimumsløsning. Hellere lidt der er opdateret, end meget forældet stof 

Bestyrelsen besluttede at give webmasteren frie hænder i forhold til oprydning. Dog bør de forskellige 

foreninger tages med på råd i forhold til sletning og opdatering. 

Der var generel enighed om at hjemmesiden er vigtig. 

Ad 5: Den nyligt afholdte brandøvelse gik fint. En større brandøvelse afholdes i 2023. 

Brandgruppen har udarbejdet en ”brandinstruks” og et oversigtskort over i hvilke målerbrønde, der ligger 

lidt kraftigere vandslanger. (Brønde ved stråtækte bygninger). 



Instruks og oversigtskort printes af ELA og lamineres af KS. Uddeles på generalforsamlingen og sættes på 

opslagstavlen. 

Ad 6: RBP foreslår at det undersøges om der kan sættes 1-2 elladestandere til el-biler op på P-pladsen. ELA 

kontakter firmaer der gør den slags. 

KS gjorde opmærksom på at der kan være en udfordring i om el-forsyningen til øen kan klare den øgede 

belastning. Dette vil ELA naturligvis tage med i sin henvendelse. 

Ad 7: Der var enighed om at det ville være en god idé med et eller flere fællesarrangementer for øen 

beboere, og andre måske også. 

Det kunne være en filmaften, et lysbilledforedrag eller et historisk foredrag. Konkret vil KS tage kontakt til 

Børge Stolt i forhold til film fra ”gammel tid” og MS undersøger muligheden for et foredrag om ved 

historikeren Claus Bundgård Christensen. (Pris: 10.000 kr. + transportudgifter til og fra KBH, tilføjet af ref.) 

Fællesarrangementer kan evt. laves i samarbejde med andre foreninger. MS hører William Houman 

(lokalhist.) om dette. 

RBP udarbejde dagsordener op til bestyrelsesmøder. Punkter til dagsordenen sendes til hende en uge 

inden mødet. 

Ad 8:  

a. Planlægning af generalforsamling 

b. Oversigtskort / skiltning 

c. Status vedr. hjemmeside (tilføjet af referent) 

d. Fællesarrangementer 

 

  

 


