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Pos.
1.

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

2.
2.1

Meddelelser generelt
Hajkutterregatta
 Udmeldingen vedrørende NOF deltagelse i Hajkutterregattaen besluttet på forrige bestyrelsesmøde i forbindelse med evaluering af NOF’s deltagelse i Hajkutterregatta er udsendt som pressemeddelelse via Folketidende.

2.2

Julemarked
 NOF medvirker til Julemarkedet 26. november via Info-Cafeen i Nysted Gamle
Rådhus.


Besøgende bydes på kaffe og julegodt i Rådhusets forhal.



Der er opstillet et juletræ, som er pyntet af børnehaven fra Øster Ulslev.



Der vises historiske film fra Nysted og omegn ved Benny Harvits.

Initiativ

2.3

Badebro
 Badebroen er nedtaget af brogruppen, men endnu ikke bragt til kommunens
materielplads i Sakskøbing.

3.

NOF’s formål, rolle, virke mv.
 Formanden har i det udsendte notat opsummeret NOF’s formål og virke pr november 2011 med henblik på at have et ajourført blad til orientering.


Der var tilslutning til indholdet med enkelte modifikationer, og man besluttede,
at papiret deltes i to stykker: et generelt stykke om NOF og et stykke om NOF’s
fokusområder.

4.

Kommunens salgsbestræbelser for offentlige bygninger i Nysted
 Den eneste oplysning, der forelå, var, at kommunen havde forlænget tilbudsfristen.

5.

Samarbejde med det øvrige foreningsliv og bestræbelser på koordinering
af turistmæssige aktiviteter
 Der har været afholdt 2 koordineringsmøder med de foreninger, der deltager i
Havnefesten, Middelalderfestival og Hajkutterregatta, om fastlæggelse af tidspunkter for aktiviteterne og med en dialog om muligheder for samarbejde om
ressourcer og presseindsats.
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6.

Generelt kunne man konstatere, at der var en god udvikling i samarbejdet.

Den tværfaglige turismegruppes fremtidige rolle
 Der har været afholdt et brainstorming møde med udgangspunkt i Helhedsplanen om, hvordan man bedst kunne fremme turismen.


Der fremlægges snarest et kommissorium for fokusgruppen.

7.

Nye ideoplæg og evt. fokusgrupper (bankvirksomhed og kultur)
 SHH fremlagde forslag til kommissorium for en fokusgruppe for arbejdet med
etablering af en bank i Nysted. Der var tilslutning til forslaget og kommissoriet.

8.

Oplæg til revision af NOF's vedtægter
 Det udsendte oplæg til revision af NOF’s vedtægter, version 2012-02, blev drøftet, og der var enkelte forslag til ændringer.


9.

Drøftelserne videreføres på næstkommende bestyrelsesmøde med udgangspunkt i en lettere revideret udgave 2012-03.

Medlemmer og økonomi
 Kassereren fremlagde det aktuelle regnskab for foreningen og for Info-Cafeen.


Bestyrelsen tiltrådte begge regnskaber, der viste god overensstemmelse med
årets budget.

10.

Eventuelt
 Intet at bemærke

X.

Næste Bestyrelsesmøde
 Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 2012-01-17 kl. 19.00
o Sted oplyses i forbindelse med udsendelse af dagsorden.
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