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Medlemskontingent 2012 
 
Hermed fremsendes kontingentopkrævning for året 2012. 
 
Kontingentet udgør 100 kr. pr. enkeltmedlem 

200 kr. pr. forening eller erhvervsvirksomhed. 
 

Bedes indbetalt senest 2. marts 2012 på: 
 

Reg. Nr.: 0677 (Nordea) 
Kontonr.: 8972 599 507 

 
Som medlem af NOF er du, sammen med andre borgere og foreninger i Nysted og omegn, med til at 
styrke udviklingen og dermed sikre fremtiden for hele vores område. Et stort medlemstal og en aktiv be-
styrelse, som kan opnå gennemslagskraft overfor kommunen, vil kunne medvirke til, at der sker udvikling 
i stedet for afvikling af flere og flere ting i Nysted og omegn.  
 
På baggrund af en aktiv indsats fra NOF, er det bl.a. her i 2012 lykkedes at få kommunalt tilskud til at 
INFO-Cafeen, foreløbigt frem til 2014, kan videreføres og udvikles med frivillig arbejdskraft. 
Endvidere har NOF, med de udgifter det medfører, valgt at videreføre blomsterudsmykningen i Nysted by 
samt i samarbejde med en række frivillige at sørge for, at vi stadig kan have en offentlig og sikker bade-
bro på stranden ved Skansen. 
 
I regi af Styregruppen arbejder NOF aktivt på at Helhedsplanen for Nysted og omegn, som fik stor tilslut-
ning på et borgermøde den 18. Maj 2011, bliver gennemført. I praksis sker det i et tæt samarbejde med 
kommunen og Nysted områdets øvrige foreningsliv. Bevarelse af Nysted Rådhus til gavn for områdets 
foreningsliv og borgere er en del af Helhedsplanen, der også indeholder initiativer til byudvikling, ny lokal-
plan for Nysted bymidte, samt ikke mindst udvikling af landdistrikterne og havnen mv.  
 
Endelig forestår NOF, i samarbejde med det lokale erhvervsliv og Lolland-Falsters turistorganisationer 
samt Nysted Erhvervs- og Turistforening, en række nye initiativer, der skal sikre udvikling og markedsfø-
ring af en række aktiviteter, som hele Nysted og omegn vil kunne få fordel af året rundt. 
 
Som du kan se ovenfor, såvel som i bybilledet, gør NOF en stor aktiv indsats. På hjemmesiden 
www.nysted.dk, som også drives i regi af NOF, vil du kunne læse mere om, hvad der sker i Nysted og 
Omegn, herunder om NOF's handleplaner og samtlige aktiviteter. 

 
Foruden indbetalingen af kontingentet for 2012 opfordrer jeg venligst til, at du også støtter NOF’s arbejde 
ved at anbefale nye medlemmer. 
 
Husk også årsmødet den 28. marts 2012, kl. 19 i lokalerne hos Nysted Bådelaug.  
 
På Bestyrelsens Vegne 
 
Svend-Helge Hansen 
Kasserer 

Til medlemmer af 
Nysted og Omegns Fællesråd 
 
 


