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Pos.
1.

Emne
Godkendelse af referat
 Nærværende referat er godkendt af Bestyrelsen inden udsendelse.

2.
2.1

Meddelelser generelt
Fugleskilte
 Skiltene er leveret og sættes op tre steder ud til vandet. Skiltene er udarbejdet i
et samarbejde mellem NOF, Naturfredningsmyndigheder, og Lokale Naturfredningsfolk

2.2

Rørsøen.
 Der iværksættes en forundersøgelse af miljø, natur og vandstand som resultat
af et samarbejde mellem Guldborgsund Kommune, NOF og Aalholm med ansøgning til Landbrugsministeriet om finansiering.

2.3

Hajkutterregattaen.
 Finn Hermansen har stået for planlægningen med udgangspunkt i sidste års
planer.

2.4

Initiativ



ML har vedligeholdt relationer til partnere i Rostock, og har tegnet den økonomiske relation til finansieringskilderne.



Man forventer at økonomien holder med et lille overskud. Der følger en evaluering i Hajkutterregattaens projektgruppe.



Der er også overvejelser om at danne en særskilt forening til at drive Hajkutterregattaen.



NOF evaluerer Hajkutterregattaen og NOF’s engagement i denne på næste bestyrelsesmøde

Foreningen Nysted Vandtaarn
 Overtagelse af ejerskab til vandtårnet og finansieringen er ved at være på plads
inklusive tilskud på 500.000 kr. fra Kulturarvsstyrelsen. Borgmesteren har været
en god støtte i forløbet.


Foreningen vil orientere om planerne også for indholdet på et kommende offentligt møde i Biografen den 24. oktober.

2.5

Postloven
 Der blev orienteret om en række initiativer til at afbøde virkningerne for de bevaringsværdige områder af Nysted. Forventeligt bliver der byvandring med kommunen, Facaderådet og Post Danmark konsulent.

2.6

Nysted Bevaringsforening
 Publikationen ”Nysted. Byrumsanalyse og værdisætning” Søren Vadstrup er nu
kommet og vil blive uddelt til foreningens medlemmer og andre interesserede til
fremme af en god vedligeholdelse i Nysted. Den indgår også som input til lokal(Fil: Ref_Bestyr_2011-08-22.doc)
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planen og til Facaderådets virke.
2.7

Stubberup
 Beboerforeningen i Stubberup har sørget for opsætning af en badebro ved
Stubberup havn og har indgået aftale med kommunen om badebroen.


Foreningen har aktuelt ikke mulighed for at involvere sig i sagen vedrørende
den bevaringsværdige gård på Stubberupvej 22.

2.8

Vester Ulslev
 Borgerforeningen har modtaget 32.000 kr. til legeplads og skal selv levere tilsvarende i værdi i form af arbejdskraft.

3.

Opfølgning på Forslag til Helhedsplan for Nysted og Omegn
 Kommunen har taget vel imod forslaget og vil inddrage de relevante dele i arbejdet med den nye lokalplan for Nysted.

4.

5.



Bestyrelsen kunne tilslutte sig ideen om, at Forslaget fremsendes til kommunen
med opfordring til at udarbejde en helhedsplan for Nysted og Omegn.



Man drøftede også det stigende behov for engagement fra frivillige til kompensation for en svindende indsats fra kommunens side. Et eksempel er forbedring
af renholdningen af byens gader og fortove. Kommunen har tilkendegivet, at de
gerne går ind i et samarbejde, hvor de fx leverede koste og fjernede skidt via
containere, hvis borgene selv tog sig af fejning og opsamling.



Sagen gav anledning til at trække principielle standpunkter op:
o

A. Det er kommunens ansvar. Vi betaler skat.

o

B, Vi vil gerne, at der ser ordentlig ud i byen, og når kommunen ikke
magter det, er det bedre vi selv tager over. Det skaber også et
nærmere forhold mellem de engagerede.



Man var enige om, at det var af betydning for folks ønsker om at bosætte sig i
byen, at der var skik på tingene, og at der så tiltalende ud. ”Man kan lettere acceptere, at et hus ser ud til at behøve renovering, end man kan acceptere, at
der ligger gammelt skidt i de offentlige områder. Det sidste er udtryk for en
uskøn holdning hos dem, der bor der. Hvem vil have dem som naboer?”



ML følger op med et brev til kommunen til stimulering af en indsats i sagen.

ML

Info-Caféen
 Kører efter planen med et flot besøgstal. Lukker omkring 1.sept. Men er forsat
åben uden personlig betjening.


Partner med Eutin om et EU projekt, hvor den tyske del desværre ikke nåede
accept.



Derfor tages projektet op igen med henblik på realisering 2012.

Nysted for alle
 Nysted for alle var tænkt som et fælles foreningsarrangement, hvor NOF stod
som indbyder og derfor også havde en værtsrolle. Ved en gentagelse ville det
være en ide, at dele værtsrollen med flere foreninger.


Der var meget flot tilslutning med 4-500 personer i det store telt. Bilforhandlerne
havde sponsoreret orkestret. Der blev et overskud på ca. 7.500 som er reserveret til fremme af Nysteds ve og vel.



I denne sammenhæng var også udgivet et nummer af Fritidsnyt med samme titel: ”Nysted for alle”. Udgivelsen var sponsoreret af en række velvillige donorer,
herunder Eon, SEAS-NVE mfl.



Det blev også bragt frem på mødet, hvorfor man ikke havde lavet en fælles publikation med de ansvarlige for Middelalderfest og Hajkutterregatta. Grunden var,
at de to events ikke ønskede at indgå i en fælles publikation, selv om de var
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blevet opfordret til det. Man ville koncentrere sig om de to events og ønskede
ikke at deltage i en bredere approach som Nysted for alle. Man kunne tilføje –
Nysted hele året.
6.

Turisme
 Der er aftalt et møde i slutningen af august med repræsentanter fra NET og
NOF med henblik på at styrke en fælles indsats til gavn for Nysted. Fra NOF
deltager ML, KK og AH.


Man arbejder på at nedsætte en fokusgruppe vedrørende turisme.

7.

Ny fokusgruppe – Drift af badebroen på Skansen
 Brogruppen er etableret med deltagere fra Lions, Brandmændene og andre frivillige samt med deltagelse fra Nysted Campingplads.

8.

Nye muligheder og initiativer indenfor Femern Bælt Regionen
 Der søges etableret en Dansk-Tysk Venskabsforening til fremme af det gode
naboskab mellem de to lokale områder. Der er allerede kontakter med Rostock,
Dahme og Eutin.

9.



Bestyrelsen støtter, at NOF med ML går ind som aktiv fødselshjælper i etablering af en sådan forening.



I denne sammenhæng berørte man også det politiske tema: Udlændinges mulighed for at erhverve fast ejendom i Danmark, men enedes om, at dette ikke
var en NOF sag.

Medlemmer og økonomi
 Der er på nuværende tidspunkt ca. 110 medlemmer af NOF. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at fortsætte hvervekampagnen.


Foreningen har til nu haft indtægter på 9.400 og har en aktuel kassebeholdning
på 6.700.



Det bør overvejes, om der ikke skal afholdes et medlemsmøde om et af de
mange aktuelle temaer, som berører Nysted og Omegn.

10.

Eventuelt
 Et bestyrelsesmedlem havde rejst spørgsmålet om dannelse af en fokusgruppe
til fremme af genetablering af en bankfilial i Nysted. Bestyrelsen fandt, at der
var brug for at sondere mulighederne nærmere inden man dannede en særskilt
fokusgruppe

X.

Næste Bestyrelsesmøde
 Næste bestyrelsesmøde er planlagt til afholdelse hos AH den 2011-10-03 kl.
1900

Alle
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