
Foreningen Nyords ordinære generalforsamling fredag d. 10. februar kl. 19:00 i Forsamlingshuset 
 
Standarddagsordenen er som normalt 
 
Tilstede: 29 medlemmer inkl. bestyrelsen 
 
1.Valg af dirigent  
 
Göran Wilke (GW) blev valgt. 
GW konstaterede at generalforsamlingen var varsel i rette tid, og at GF derfor var lovlig. 
 
2. Valg af protokolfører + stemmetællere  
 
Michael Stolt (MS) blev valgt som protokolfører. 
Simon Hertzum og Gunnar Kriegel blev valgt som stemmetællere 
 
3. Formandens beretning. Blev læst op af Eyvind Lindegård Andersen, da formanden havde meldt afbud.  
 
(Indsat fra udsendt dokument.)  

I det seneste år har bestyrelsen arbejdet videre med nogle af de ting fra sidste år og punkter fra seneste 

generalforsamling.  
Indkørselsskilte:  

Der blev i foråret sat nye indkørselsskilte til byen. De er mere tydelige med piktogram og personligt syntes jeg det 

har gjort en forskel – jeg oplever ikke så mange vildfarende biler i byen som før. Men der er selvfølgelig altid nogle 

der ikke ser eller mener at skilte gælder dem – det kan vi nok aldrig blive foruden. 

Velkomstskilt:  

Der er blevet udarbejdet et nyt velkomstskilt til P-pladsen. Der er taget udgangspunkt i det vejkort som 

erhvervsforeningen i tidernes morgen havde udarbejdet.  

Det er blevet finpudset, så det nu er endnu tydeligere for vores besøgende, at de opfordres til at bruge hovedvejene 

igennem byen.  

Skiltet forventes at blive færdiggjort og klar til at blive sat op her til foråret.  

Autocampere:   

Der har over sommeren været rigtig mange autocampere og det er ikke dem alle der parkerer hensigtsmæssigt. Det 

er oplevet flere gange, at de har parkeret ved Hølen, hvor der er camping forbudt. De fylder ofte også på p-pladsen. 

Dog er der også flere der benytter Hyldevang og det er godt.  

Jeg har været i kontakt med kommunen, Ann Elly Clemensen, omkring dette og hun oplyser at det er et stigende 

problem i hele kommunen og derfor er kommunen ved at udarbejdet en politik omkring dette og den skulle gerne 

være færdig til sommer.  

Nationalpark:  

Klaus sidder med til møder som observatør på Nationalparksmøderne - der er ikke sket meget siden sidst – det er 

vist gået lidt i stå med valg og ny regering.  

Rotter:  

Der har været rigtig mange der har haft fat i rottemanden – helt præcist har der været 13 anmeldelser siden 

oktober.   

Rottemanden har været lidt træt af at køre herover flere gange om ugen og havde luftet over for en beboer, at det 

kunne være en god ide, hvis der kunne laves en fælles bekæmpelse Jeg har haft kontakt til Lili Bildtoft fra kommunen 

omkring dette og hun oplyser, at det kan ikke lade sig gøre. Lili har være i kontakt med rottemanden, der oplyser, at 

det er overfladerotter og de er yderes vigtigt, at alle melder ind til kommunen så snart der er registreret aktivitet.  

Rottemanden oplyser også, at de tiltag som han beder borgere om, som fx lukning af huller i bygninger, ophør med 

fodring af fugle, fjernelse af nedfaldsfrugt m.m. giver resultat. Rotterne går nu i depoterne med gift, og der bliver 

spist godt. Det skulle gerne give et positivt resultat inden så længe. 

Jeg har fået en vejledning som jeg har printet. Alle er velkommen til at tage en med hjem. 



Foredrag: 

I år har vi talt en del om forskellige fælles aktiviteter, der kunne laves på Nyord i vinterperioderne.  

Vi har bl.a. talt om foredrag og filmaftener – hvor temaet kunne have relation til Nyord. Der er endnu ikke noget fast, 

men vi håber, at kunne lave nogle aftener i efteråret og næste vinter.  

Marianne Stolt Petersen 

Foreningen Nyords formand 

 

Der var følgende kommentarer til beretningen. 

Klaus Simonsen (KS) som har været bestyrelsens observatør i gruppen for borgerinddragelse for naturnationalparken 

på Ulvshale orienterede kort. Efter KS vurdering havde de mange repræsenterede interessegrupper, som deltog, 

mange mere eller mindre vidtløftige ønsker.  

MS har undersøgt om et foredrag med historikeren Claus Bundgård Christensen om ”Edderkoppe-sagen” var en 

mulighed. Et sådan foredrag er relativ dyrt. Bestyrelsen overvejer denne mulighed. 

Mette Tamdrup foreslog via Jens Andersen om et fælles ”forårs-loppemarked”. 

Tom Hansen spurgte hvem der har ansvaret for styningen af popler ”Under Grøfterne”. Det er Skov- og 

Naturstyrelsen blev det oplyst fra flere mødedeltagere. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

4. Kassereren aflagde revideret regnskab til endelig godkendelse   
 
Kasserer Jens Andersen fortalte at foreningen har 78 betalende medlemmer (der er 5-6 der ikke har betalt 
kontingent endnu) 
Egenkapitalen er på ca. 42.000 kr. 
Reklameindtægterne på hjemmesiden er dalet med ca. 4.000 kr. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Indkomne forslag  
 
Der var ikke indkommet forslag 
 
6. Fastsættelse af kontingent for kommende år (2023) samt budget 2022 
 
Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på 100 kr. pr. pers. og 200 kr. for en husstand. 
Forslaget blev vedtaget. 
   
7. Valg til bestyrelse  
 
a) Valg af formand (ikke på valg i år) 

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Jens Andersen, Klaus Simonsen, Randi Bach Poulsen og Michael Stolt var på valg og villige til genvalg. Da der ikke var 
andre der stillede op, blev alle 4 genvalgt for en 2 årig periode. 
 
8. Valg af revisor  
 
Revisor Bente Stolt var på valg og ønskede ikke genvalg. 
Simon Hertzum blev valgt som revisor for en 2 årig periode. 
 
9. Eventuelt. 



Eyvind omdelte kortmateriale om placering af brandmateriale. 

Steen Jørgensen, kasserer i Foreningen Nyord havn fortalte at Vordingborg Kommune pr. 4. januar 2023 har opsagt 

samarbejdsaftalen med havnen vedr. servicering af toiletterne på havnen. 

Der foreligger en skriftlig aftale, hvori der står at der er et opsigelsesvarsel på 1 år pr. 1 januar. Det er Steen og 

havnestyrelsens vurdering, at kommunen har opsagt aftalen så sent at opsigelsen først er juridisk gældende fra 1. 

januar 2024. Og at aftalen derfor skal løbe 2024 ud. Herefter er det et meget åbent spørgsmål hvad der sker med 

toiletterne på havnen. 

 

Kommunen har tilbudt havnen at overtage den hvide bygning. Den røde bygning er slidt helt ned og skal nedrives. 

Drift af toiletter beløber sig, som de fungerer nu, til ca. 200.000 kr. årligt (som kommenen har stået for), plus en el-

udgift på ca. 60.000 kr. (som havnen har stået for). Ønsker havnen ikke at overtage vil begge toiletbygningerne blive 

revet ned. 

Tidligere formand for Foreningen Nyord (Henrik Andersen) påpegede, at foreningen ved møder med kommunen har 

understreget at den nye toiletbygning på P-pladsen ikke må etableres på bekostning af toiletterne på havnen. Henrik 

Andersen vil lede efter referat fra møder med kommunen om dette. 

KS nævnte at der har været en artikel i avisen om sanering af forfaldne huse ved P-pladsen. (Den gamle smedje og 

pumpehuset). Der var enighed blandt de fremmødte om at pumpehuset bestemt skal blive stående. Smedjen er i 

meget dårlig stand måske svær at bevare, men bør ikke fjernes før der er sket en grundig overvejelse. 

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at kontakte kommunen vedr. de 2 bygninger. 

Kl. ca. 21 afsluttede dirigenten generalforsamlingen 

 

 

   

 


