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NOF
- Nysted og Omegns Fællesråd

Den

2011-10-27

Referat af bestyrelsesmøde den 2011-10-10
Til stede

Arne Høgh
Bruno L. Jeppsson
Christian Madsen
Karl Krarup
Mogens Lund,
Ole Kold,
Palle Borst,
Svend-Helge Hansen,

AH
BLJ
CM - Ej til stede
KK - Referent
ML
OK - Afbud
PB
SHH

Pos.
1.

Emne
Godkendelser
 Nærværende referat er godkendt af Bestyrelsen inden udsendelse.
 Dagsordenen for nærværende møde blev godkendt.

Initiativ

2.
2.1

Meddelelser generelt
Venskabsforening
 Etablering af en venskabsforening mellem tysk nordregion og Lolland Falster er
under etablering. Bestyrelsen så med velvilje på, at formanden virkede som
fødselshjælper i sagen.

2.2

Seniorprojekt.
 Eutin-Nysted senior projekt er i gang i NOF regi.


Ideen at fremme dansk sprog i Eutin og tysk sprog i Nysted bland andet gennem udveksling af seniorer mellem de to byer.



Der er tale om et EU projekt i 300.000 kr. klassen, der forestås af en fokusgruppe, hvor Arja er tovholder. Nærmere beskrivelse af projektgruppens opgave
følger.

2.3

Reklame.
 Reklame for Nysted.dk i biografen bestilt.

2.4

Badebro
 Badebroen optages søndag den 23.10 kl. 9 af det hold, som medvirkede ved
opsætningen med folk fra Brandmænd, Lions, NOF og Campingplads samt en
række frivillige.

2.5

Vester Ulslev
 Legepladsen er nu etableret i Vester Ulslev.

2.6

Naturpark
 Døllefjelde Naturpark er i samarbejde med Museet Lolland-Falster godt i vej
med projektet at etablere en naturskole.

2.7

Bønnelyckes Pakhus
 Bønnelyckes Pakhus ydermure er reparerede på grundlag af fondsstøtte.

3.

Opfølgning på Helhedsplan for Nysted og Omegn
 Styregruppen arbejder videre med at undersøge mulighederne for at skaffe
fondsmidler til fremme af byudviklingen i Nysted.

4.

Samarbejdet mellem NET og NOF
 Der blev 30.8 afholdt et møde mellem repræsentanter for NET og for NOF.


Man konstaterede her, at der var en række sammenhænge, hvor man kunne
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støtte hinanden til gavn for byen.

5.

6.



Repræsentanter fra NOF’s bestyrelse deltog således den 3.10 sammen med en
række andre foreninger i et idemøde indkaldt af NET vedr. Julemarkedet lørdag
den 26.11.



NOF har efter aftale med NET indkaldt til et koordineringsmøde den 11.10 for
de foreninger, som har et direkte engagement i Havnefest, Hajkutter-regatta,
Middelalderfest mv.

Info-Cafeen: Evaluering 2011 og fortsat drift 2012
 Gruppen, under ledelse af Jens Højgård, der har forestået Info-Cafeens drift i
2011, har holdt evalueringsmøde den 5.10. Man var tilfredse med forløbet, og
kunne konstatere at turisterne havde brug for et sted som Info-Cafeen, hvor
man kunne møde mennesker, der kunne hjælpe byens gæster på vej.


Man havde haft lidt flere besøgende end sidste år. Man drøftede også, om åbningstiderne kunne ændres, så der i højere grad var åbent i weekenden.



Man har haft stor glæde og afsætning af de særlige brochurer om ture i og omkring Nysted, som Erik Damskier har udarbejdet.



Man havde ikke haft meget nytte af den særlige elektroniske Info-stander, som
Visit Lolland Falster har hængt op. De besøgende brugte den ikke. Blandt kritikpunkter mod Infostanderens service var, at den var meget langsom og ofte ikke
ajour. Der er formuleret en særskilt evaluering af Infostanderen.



Derimod var der tilfredshed med www.nysted.dk, som var væsentlig mere informativ, og som hurtigt blev opdateret med nye oplysninger.



Gruppen anbefalede, at man søgte at videreføre Info-Cafeens virke i 2012.



Bestyrelsen kunne tilslutte sig, at man søgte at videreføre Info-Cafeen i 2012.,
samt at der blev taget kontakt med kommunen om åbningstider i 2012.

Hajkutter Regatta: Evaluering 2011
 Hajkutterregattaen var trods det vanskelige vejr blevet gennemført med et overskud på cirka 20.000 kr.


Sammen med overskuddet fra sidste år gav dette et godt økonomisk afsæt for
videreførelse af Hajkutterregattaen i 2012.



Hajkutterudvalget er allerede godt i gang med at planlægge næste års regatta,
ligesom man overvejer at danne en særlig forening til formålet.



Bestyrelsen glædede sig over at Hajkutterregattaen nu var i så god gænge, at
NOF ikke længere behøvede at være direkte engageret i gennemførelsen.



Man så det derfor som en naturlig ting, at regattaen videreførtes som en selvstændig forening, som NOF gerne bakker op om.

7.

Turisme relaterede initiativer og aktiviteter i øvrigt
 Fokusgruppen omkring turisme er endnu ikke endelig dannet.
 ML er initiativtager til opfølgning og formulering af gruppens opgave

8.

Tidsplan for arbejdet med ændring af NOF's vedtægter
 Revision af NOF vedtægter sættes på dagordenen til næste møde og udsendes
af BLJ i tofarvet version, så man let kan identificere ændringer.

9.

Medlemmer og økonomi
 Medlemstallet stiger stadig og der er kun ganske få medlemmer, som er i restance.


Økonomien blev gennemgået og enkelte punkter drøftet.
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10.

Eventuelt
 Man kunne tilslutte sig PB’s vurdering vedrørende længere drøftelser pr mail.
De hører hjemme på bestyrelsesmøderne.


X.

Bestyrelsen fandt, at økonomien var i god gænge.

Flere bestyrelsesmedlemmer oplyste, at de ville deltage i den forestående konference om Blomstrende Landsbyer.

Næste Bestyrelsesmøde
 Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 2011-11-24 kl. 17.

Alle
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