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Fokusgruppe for bank i Nysted

0.

Problemformulering.
 Nysted og Omegns Fællesråd ser med beklagelse på, at de tidligere banker i Nysted har valgt
at lukke ekspeditionskontorerne i Nysted.



Fællesrådet må konstatere, at dette har store negative konsekvenser for så vel borgere i Nysted og Omegn som turister og især for byens erhvervsliv. Det har tillige store gener for foreningerne i Nysted og omegn.

1.

Formål
 Nysted og Omegns Fællesråd har nedsat en fokusgruppe, som skal forsøge at minimere de
gener som, banklukningerne har påført erhvervsdrivende og borgere.

2.

Sammensætning af fokusgruppe
 Fokusgruppens sammensættes af

3.

o

2 medlemmer fra NOF’s bestyrelse

o

2 medlemmer fra NET,

o

1 medlem fra Nysted Industri- og Håndværkerforening.

Direktiver for fokusgruppen
 Fokusgruppen skal efter hvert møde fremsende referat til formanden for ovennævnte 3 foreninger.


Fokusgruppen er underlagt beslutninger fra bestyrelserne fra de tre foreninger.



Når ikke andet er udstedt fra bestyrelserne, har fokusgruppen frie forhandlingsmuligheder med
eventuelle mulige banker for åbning af filial i Nysted eller alternative løsninger.



Kontakt til pressen sker i overensstemmelse med formanden for NOF og øvrige involverede
parter.



Det er afgørende, at der åbnes mulighed for
o

Byens forretningsdrivende kan veksle penge i deres åbningstid eller dele af denne.

o

Byens forretningsdrivende kan indsætte dagens omsætning i banken via døgnboks.

o

By og omegns borgere kan få personlig kontakt med bankpersonale, herunder indsætte
penge på deres bankkonti.

o

Turister kan få mulighed for at veksle valuta

o

Borgere i Nysted og omegn kan efter bestilling afhente valuta

o

Byens og omegnens foreninger får mulighed for at indsætte kontanter på deres konti

o

By og omegns foreninger får mulighed for via døgnboks at indsætte overskud på arrangementer på deres konti.
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