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Referat fra Årsmøde 2011 
Den 31. marts 2011 kl. 19 

Nysted Bådelaug 

 
0. Til stede 

 
 
  

� Foreningens bestyrelse 
� ca. 50 medlemmer af foreningen. 

  
1. Valg af dirigent og stemmetæller 

Formanden for NOF, Mogens Lundh, som bød velkommen til foreningens gæster og medlemmer, fore-
slog Bjørn Ohl som dirigent. Han valgtes til opgaven med akklamation. 

Som stemmetællere valgtes Finn Rossdahl og Preben Rosenfold.  

Lilli Rutherford forlangte ordet umiddelbart efter valg af dirigent og klagede over ikke at have fået til-
sendt materiale til Årsmødet, men selv havde måttet skaffe det. Fra bestyrelsens side udtryktes forundring 
over dette, idet alle med gyldige mail-adresser havde fået materialet tilsendt i god tid.  

Dirigenten bad om, at man fulgte årsmødets dagsorden, og at mødedeltagerne kom med deres bidrag 
under de hertil hørende punkter i dagsordenen. 

Dirigenten konkluderede efter at have hørt forsamlingen, at indkaldelsen til årsmødet var sket rettidigt, 
og årsmødet således var lovlig indkaldt, og man kunne gå i gang i henhold til dagsordenen. 

2. Beretning fra Bestyrelsen 

Formanden, Mogens Lundh, gav under anvendelse af power point en grundig gennemgang af forenings-
året med de mange aktiviteter og initiativer, man havde arbejdet med. 

Et af NOF’s tidligste initiativer var nedsættelse af Rådhusgruppen og udarbejdelse af et forslag til udnyttel-
se af Det gamle Rådhus til et multifunktionelt service- og kulturhus. Man havde fremsendt forslaget til 
kommunen februar 2009. Kommunen havde herefter gennemført en udredning vedrørende anvendelses-
mulighederne for de kommunale bygninger og havde ca. 1 år efter fremlagt et notat, hvori man foreslog en 
anvendelse af rådhuset, der lå tæt på forslaget fra februar 2009. I forslaget, som tog hele rådhuset i brug 
som et centralt service- og kulturcenter, indgik også, at man ville flytte biblioteket fra Clausens Pakhus og 
placere det i rådhuset.  

Sidstnævnte del af forslaget gav anledning til protester og underskriftsindsamling, der meddelte, at man 
ønskede at beholde biblioteket i pakhuset. Den 7.12.2010 indkaldte borgmesteren til en høring om anven-
delsen af de kommunale bygninger i Nysted. 

Underskriftsindsamlerne havde i offentligheden fremført, at det var NOF, der havde foreslået flytning af 
biblioteket. Det er det ikke. Af det høringssvar, som NOF fremsendte i december i forlængelse af høringen, 
fremgår det, at man gerne ser biblioteket blive på sin nuværende plads, men hvis det er nødvendigt af 
økonomiske grunde, finder man også placeringen på biblioteket acceptabel og har her tillagt, at man i givet 
fald gerne ser biblioteket placeret i stueetagen.  

Man afventede nu Byrådets beslutning, men Økonomiudvalget havde allerede indstillet, at alle tre huse 
blev sat til salg, dvs. Clausens Pakhus, Rådhuset og Stationen. Man kunne så efterfølgende vælge placering 
af et multifunktionelt kulturcenter i Nysted, som stadig indgik i kommunens planer.  

Formanden gav udtryk for, at det var beklageligt, at man igen satte udviklingen i Nysted på venteblus, på 
trods af at borgmesteren i december havde understreget, at det allerede havde taget alt for lang tid at 
træffe beslutning om rådhusets anvendelse. 

For Vandtårnet så fremtidsmulighederne endelig lysere ud. Her var der truffet beslutning om, at det skulle 
renoveres og overdrages til Foreningen Nysted Vandtårn. Foreningen var allerede langt fremme med me-
get spændende ideer om, hvordan Vandtårnet skulle anvendes. 
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NOF har indgået i den nedsatte Styregruppe/Arbejdsgruppe, som har arbejdet med formulering af et op-
læg til en fælles Visionsplan/Helhedsplan for Nysteds udvikling. De øvrige medlemmer af gruppen var for-
mand for Havnefronten: Leo Thorsen, formand for NET: Kurt Søndergaard, formand for Facaderådet: Tro-
els Jørgensen og formand for Nysted Bevaringsforening: Karl Krarup. I oktober havde gruppen indkaldt til 
møde om et Ideoplæg til fælles Visionsplan / Helhedsplan for Nysteds udvikling med deltagelse af 21 for-
eningers formænd og næstformænd. Her havde man fået tilslutning til, at Ideoplægget kunne anvendes 
som grundlag for et borgermøde om en fælles visionsplan i november.  

Selv om dette borgermøde var annonceret, valgte Styregruppen/Arbejdsgruppen at aflyse borgermødet, da 
det blev kendt, at borgmesteren indkaldte til borgermøde i december om de kommunale ejendomme.  

Når Byrådsbeslutningen pr 7. april 2011 er kendt, er det hensigten at indkalde til et borgermøde om idé-
oplægget til visionsplan. Det er hensigten at kunne sende et oplæg til udviklingsstrategi for Nysted og Om-
egn, som kan samle bred opbakning, inden udgangen af juni. I grundlaget for dette oplæg indgår også re-
sultaterne fra projekt ved Nysted Bevaringsforening: ”Udviklingsstrategier for Nysteds historiske bymidte” 
og ”Pas godt på Nysted”. 

NOF har været en aktiv partner i Købstadsprojektet 2008 – 2011 og har herunder bidraget med indhold om 
Nysted på hjemmesiden: www.kongeland.dk . Man har også kunnet se nogle af resultaterne på TV2 film, 
hvor Nysted præsenteres som et attraktivt sted. Hovedpunkter i præsentationen var:  

� Historisk miljø – Havnemiljø – Ferie og Natur – Vindens Verden – Hajkutterregattaen – Middelalderfe-
stival – Det gode værtskab. 

NOF har i 2010 drevet Info-Caféen på Nysted Gamle Rådhus fra den 2. juli 2010 til 17. september. Der 
har været fin tilslutning af kvalificerede frivillige til at varetage vejledningsfunktionerne. Cirka 15 personer 
har dækket vagterne. Der har været i alt 675 registrerede, som har fået personlig vejledning og adgang til 
internetsøgning med vejledning.  

NOF fik 55.000 kr. til opgaven i 2010 og kunne derfor etablere trådløs net, café-møblering, kaffeautomat, 
udsmykning og opsætte reoler (som blev overtaget fra det nedlagte Turistkontor i havnekontorets byg-
ning).  

Info-Caféen videreføres i 2011, idet man har modtaget 50.000 kr. i tilskud i år, som sammen med et min-
dre restbeløb fra 2010 giver mulighed for, at NOF også kan tage en række andre opgaver op. En af disse 
er at tage ansvaret for blomster i blomsterkasserne i 2011 via bistand fra frivillige. 

2010 var også året, hvor NOF fik overdraget brugsretten til www.nysted.dk . Denne hjemmeside er blevet 
udbygget flot af webmaster Erik Damskier med oplysninger om Nysted og omegn. Målet er, at man via 
hjemmesiden kan finde alle relevante oplysninger om Nysted. Det er således også et tilbud til alle forenin-
ger og forretninger mv. om, at de her kan give adgang til oplysninger om dem selv og deres aktivitet via 
hjemmesiden. Forudsætningen er naturligvis, at der foreligger oplysninger i elektronisk form for pågæl-
dende aktører og, at de fremsendes til webmaster. 

Info-Caféen startede også et Rådhus Galleri i tilknytning til Info-Caféen. Man nåede at gennemføre tre ud-
stillinger. Det er planen at fortsætte denne virksomhed i 2011.  

Bestyrelsen har desværre også måttet håndtere, at der var medlemmer, som direkte modarbejdede for-
eningen og optrådte illoyalt. Man besluttede derfor på et bestyrelsesmøde 7.6.2010, at suppleanter kun 
deltog i bestyrelsesmøder, hvis bestyrelsen havde særlig brug for deres kompetencer. 

Der har været en række rygter i omløb vedrørende foreningens medlemstal, herunder at foreningen kun 
havde ganske få medlemmer. Baggrunden herfor er nok, at man i bestyrelsen først forholdsvis sent blev 
opmærksom på, at der ikke var udsendt anmodning om betaling af medlemskontingent for 2010. Bestyrel-
sen valgte derfor, idet man havde tilstrækkelige midler, og tidspunktet var fremrykket, at indkalde betaling 
af medlemsbidrag for 2011 og meddele dem, der af sig selv havde betalt for 2010, at denne betaling også 
dækkede medlemskontingent for 2011. 

En optælling forud for årsmødet viser, at foreningen ultimo marts 2011 har følgende antal betalende med-
lemmer: 83 personlige medlemmer og 10 foreninger. 

Formanden tilkendegav, at der havde været et tæt samarbejde med kommunen.  

Han takkede endvidere bestyrelsen og fokusgrupper for deres indsats. 
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Dirigenten forespurgte herefter, om der var bemærkninger til formandens beretning. 

Finn Rossdahl tilkendegav, at han fandt det bedre, at man placerede turistkontoret på havnen, hvortil de 
fleste turister ankom via søvejen. Formanden svarede, at han i princippet havde ret, men at Kommunen i 
forbindelse med nedlæggelsen af Nysted Turistkontor havde besluttet, at byens turist servicering fremover 
skulle foretages fra Info-Caféen, der dermed skulle ses som et første skridt i etableringen af et multifunkti-
onelt kulturhus.  

For 2011 vil de frivillige i Info-Caféen tage flere nye initiativer til at servicere sejlerturismen på havneområ-
det, ligesom samarbejdet med Galleriet, der af NET er blevet etableret i det tidligere turistkontor, vil blive 
fortsat. Dette betyder, at Info-Caféen frivillige vil betjene byens og havnens turister i dagtimerne, medens 
Havnegalleriet vil kunne bistå hermed om aftenen. Altså i praksis en udvidet service.       

Lilli Rutherford kritiserede NOF for at fremføre sine synspunkter, som om de var dækkende for alle i Ny-
sted, over for kommunale myndigheder. Formanden bemærkede hertil, at NOF i sine aktiviteter og offent-
lige ytringer fulgte de retningslinjer, der var gældende for NOF. 

Henning Jørgensen kritiserede formanden for at føre sig frem, som om han repræsenterede mere end 
NOF. Han tilkendegav også, at han fandt, NOF havde ydet en stor og flot indsats ikke mindst med etable-
ringen af en god hjemmeside www.nysted.dk. 

Per Dorph tilkendegav, at han også havde været medlem af Rådhusgruppen, men under indtryk af biblio-
tekssagen og de konflikter, den kunne give anledning til, havde han meldt sig ud. Han roste formanden for 
dennes meget store indsats til fordel for Nysted. Han pegede også på, at Lilli Rutherfords meget konflikt-
prægede fremfærd ikke gavnede udviklingen i byen. Der var brug for at vise lidt mere åbenhed og større 
fleksibilitet. 

Dirigenten kunne herefter med akklamation konkludere, at beretningen var godkendt af forsamlingen. 

3. Bestyrelsens forslag til det kommende års aktiviteter 

Formanden tilkendegav, at Årsberetningen pegede på en lang række igangværende aktiviteter. Disse ak-
tiviteter var ganske omfattende, og man ville derfor arbejde på at videreføre og videreudvikle dem, som 
angivet. 

Baseret på Nysted og omegns behov, samt de mange initiativer og aktiviteter, som indenfor foreningens 
tre års eksistens, er blevet iværksat med fortsat høj prioritet, kan det konkluderes at NOF’s officielle fokus 
og virkefelt er blevet: 

� Byudvikling 

� Turisme og informationsformidling 

� Natur og Miljø 

� Strand og maritime aktiviteter 

� Kunst og kultur 

� Landdistrikterne 

For at tydeligere NOF’s formål og hovedaktiviteter, har bestyrelsen på opfordring fra enkelte medlemmer, 
taget initiativ til at de nævnte arbejdsområder bliver medtaget i den nævnte oplæg til revision af NOF’s 
vedtægter.    

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Formanden oplyste, at kassereren med meget kort varsel havde meldt afbud på grund af en akut hospi-
talsindlæggelse af en af hans nærmeste. Formanden havde derfor fået overdraget filer med regnskab til 
præsentation for forsamlingen. Desværre fungerede de overdragne filer ikke på den til rådighed værende 
computer, hvorfor formanden valgte at gennemgå regnskabet mundtligt. Det blev understreget, at alle i 
forsamlingen var velkomne til at se den medbragte skriftlige version. 

Til trods for at der ikke var udsendt opkrævninger af kontingent for 2010 havde NOF’s foreningskasse en 
kassebeholdning ved afslutningen af 2010 på 1.456,95 kr. 
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Der var et særskilt regnskab for Info-Caféen, som afsluttede året med et overskud på 11.310,96 kr., som 
ville indgå i grundlaget for virksomheden i 2011 sammen med den nye bevilling på 50.000 kr. 

Vedr. Hajkutter Regattaen Nysted-Rostock, som også udøves i regi af NOF, udviste regnskabet et overskud 
på 45.929,00 kr., der administreres via en særskilt konto.  

Fra deltagerne fremkom kritiske bemærkninger foranlediget af, at man ikke havde opkrævet kontingent for 
2010. 

Næstformanden Arne Høegh medgav, at den manglende opkrævning ikke var særlig smart, men den 
havde ikke hæmmet bestyrelsens virke. Der var opkrævet kontingent for 2011, som det fremgik af beret-
ningen. Nu måtte vi se at komme videre. 

Dirigenten forespurgte, om regnskabet kunne godkendes. Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

5. Kontingent 2012 

Bestyrelsen foreslog fastholdelse af gældende kontingent for 2012 på 100 kr. for private og 200 kr. for for-
eninger og erhvervsvirksomheder. 

Forslaget blev tiltrådt med akklamation. 

6. Valg af 7 – 11 bestyrelsesmedlemmer 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen foreslog genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer: 

� Svend-Helge Hansen,  

� Bruno L. Jeppsson,  

� Palle Borst. 

De nævnte blev genvalgt med akklamation. 

Valg af to suppleanter. 

Lilli Rutherford tilkendegav, at hun som valgt sidste år også var suppleant i 2011. Det accepterede forsam-
lingen.  

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Arja Sørensen som suppleant. Arja Sørensen blev valgt med akklamation. 

Valg af bilagskontrollant / revisor 

Bilagskontrollant Bo von Würden blev genvalgt med akklamation. 

7. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens forslag til ændringer og tilføjelser af foreningens 
vedtægter af 27.5.2008. 

Lilli Rutherford og Henning Jørgensen tilkendegav, at forslagene til vedtægtsændringer ikke var frem-
ført på en måde, som var i overensstemmelse med de gældende vedtægter. Andre mødedeltagere, der tog 
afstand fra den måde, hvorpå de ovennævnte fremførte deres kritik, ønskede at få forhåndskendskab til 
bestyrelsens forslag.   

Efter en kort debat valgte bestyrelsen at udsætte sit forslag med beslutning om, at medlemmerne inden 
næste årsmøde i god til vil få tilsendt et udkast med kommenterede forslag til evt. ændringer.   

8. Eventuelt 

Finn Rossdahl forespurgte, om at det var korrekt, at Kurt Søndergaard var i færd med at købe havnen og 
om NOF var bekendt med dette, eller evt. involveret heri. 

Formanden oplyste, at han tilfældigt, i forbindelse med NET’s høringssvar i december 2010 til kommunen 
om de kommunale ejendomme, til sin overraskelse havde bemærket,  at NET foreslog at Vindens Verden 
blev nedlagt og overdraget til andre aktiviteter rettet mod sejlere. Der blev udtrykt undren over forslaget 
fra forsamlingen 
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Formanden oplyste endvidere, at han i samme anledning, dagen forinden, var blevet bekendt med, at Kurt 
Søndergaard var i kontakt med kommunen, og at der forelå et notat fra kommunen med oplæg til hvorle-
des og på hvilke betingelser, kommunen ville overveje at lade Nysted havn privatisere. Endvidere, at der 
havde været indledende forhandlinger mellem Kommunen, Kurt Søndergård og Leo Thorsen, som efterføl-
gende havde orienteret Bådelauget herom. 

Preben Rosenfold, oplyste kort, at der var tale om et initiativ, som Kurt Søndergård tilsyneladende havde 
iværksat af personlige grunde.. 

Per Dorph oplyste, at sagen også havde været oppe på generalforsamlingen Grundejerforeningen for 
Havnefronten. Generalforsamlingen havde her afvist at tage stilling til en privatisering af havnen. 

Per Dorph opfordrede endvidere NOF til at indkalde til et borgermøde om havnen, så alle interesserede 
kunne få kendskab til sagen og komme med deres vurderinger. 

Formanden sagde, at han ville tage opfordringen med til det næste møde i Styregruppen/ Arbejdsgrup-
pen, som allerede var i gang med at forberede en borgerhøring om den tidligere omtalte Visionsplan. Her 
indgik havnen og dens betydning for byen allerede med et afsnit. 

Bruno L. Jeppsson orienterede om, at der netop havde været afholdt et meget vellykket møde med en 
række eksperter i Eksperimentariet i København om, hvorledes Nysted Vandtårn kunne anvendes som et 
mål for besøg i Nysted. Man havde bearbejdet temaet vand og dets mange fremtrædelsesformer som et 
emne for oplevelser og videnformidling i vandtårnet. 

Arja Sørensen, som varmt roste NOF for de mange positive aktiviteter, oplyste, at hun på vegne af en 
gruppe frivillige ildsjæle fra Info-Caféen havde indledt et samarbejde med en lignende gruppe frivillige i 
Eutin, som ligger mellem Kiel og Rostock. Projektet, hvis formål er at udvikle forbindelser og venskaber på 
tværs af Østersøen, hedder "Senior Frivillig Projekt". Konkret vil projektdeltagerne i regi af Info-Caféen og 
Turistkontoret i Eutin, gensidig bistå hinanden med praktisk servicering af turister, hvorved man ved skif-
tende ophold i Nysted og Eutin udvikler hinandens sprog og viden om turisme. Projektet, der er et EU 
sponsoreret projekt, er ansøgt i regi af NOF.   

Dirigenten takkede forsamlingen for deres bidrag, erklærede Årsmødet for afsluttet og gav derefter ordet 
til formanden, som takkede dirigenten for hans varetagelse af opgaven og forsamlingen for dets mange bi-
drag til det fremadrettede arbejde. Han annoncerede, at mødet ville blive afsluttet med to særlige indslag, 
som nævnt nedenunder. 

Nysted.dk  

Erik Damskier præsenterede www.nysted.dk og viste en række eksempler på det meget omfattende ind-
hold, der allerede var på hjemmesiden. Han orienterede desuden om de ideer og principper, der var vejle-
dende for redaktion og udvikling af hjemmesiden. Han opfordrede alle til at komme med ideer og input. 

Lennart Damsbo-Andersen,  

Som medlem af folketinget for socialdemokratiet og som medlem af NOF, orienterede Lennart om den poli-
tiske virkelighed på Christiansborg. Det var ofte sådan, at der var langt, ikke bare geografisk, men også 
forståelsesmæssigt fra Slotsholmen til folk i vores del af Danmark ved Østersøen.  

For at styrke arbejdet for Lolland og Falster havde han deltaget i dannelsen af en ”kaffeklub” sammen med 
de 5 andre folketingsmedlemmer, som var valgt på Lolland-Falster. De 6 folketingsmedlemmer støttede 
hinanden på tværs af partiskel med at fremme forståelsen for og villigheden til at yde en indsats til fordel 
for Lolland-Falster. Han understregede vigtigheden af, at det var lykkedes de 6 folketingsmedlemmer at ta-
le med en røst, når det drejede sig om forhold, der særligt vedrørte Lolland-Falster. Gjorde de ikke det, 
blev de overhørt, hvilket var en erfaring, som man også burde tænke over på lokalt plan i Nysted og om-
egn.   

Lennart Damsbo-Andersen, som også berettede om politiske forventninger og initiativer i relation til Fe-
mern-forbindelsen, fremhævede NOF’s samarbejdsrelation med Lolland-Falsters tyske naboer, som gode og 
betydningsfulde initiativer til et udvidet regionalt samarbejde på tværs af Østersøen.    

Formanden takkede afslutningsvis gæsterne for deres positive indlæg, 

 
Referent: Karl Krarup 


