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Referat af bestyrelsesmøde den 2012-01-17 

 
 Til stede 

 
 
 

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

AH - Afbud 
BLJ 
CM 
KK - Referent  
ML 
OK 
PB 
SHH 

 
Pos. Emne  Initiativ 
1. Godkendelser  
 � Nærværende referat er godkendt af Bestyrelsen inden udsendelse.  
 � Den udsendte dagsorden blev tiltrådt efter indføjelse af punkt 10. vedr. Realda-

nia ansøgningen. 
 

   
2. Meddelelser generelt  
2.1 Nysted Bådelaug   
 � ML og KK deltog i Bådelaugets 40 års jubilæum den 24. november 2011.  

2.2 Badebro   
 � NOF har som ansvarlig for opstilling og nedtagning af badebro ved Skansen 

sammen med Badebrogruppen forestået nedtagning af broen. 
 

2.3 Evaluering turistsæson   
 � Evalueringen af Turistsæsonen ved Guldborgsund Kommunen, hvor KK og ML 

deltog.  

� Det blev tilkendegivet fra flere sider over for kommunen, at man havde deltaget 
i en lang række høringer om udvikling af turisme i kommunen. Nu ville man 
gerne høre, hvad kommunen havde af planer.  

� Flemming Jantzen oplyste, at forsøgene med de digitale vejledningsskærme 
havde vist, at de ikke kunne stå alene. Der er stadig brug for, at der er menne-
sker tilstede for at vejlede og servicere turister. Han forventede også at der ville 
være støtte til at videreføre de infocafeer og turistinformationer, som havde 
været aktive i 2011.  

� Møde i Business LF 7.12 om det nye Info-Board, der skal understøtte samarbej-
det mellem aktørerne inden for turistområdet.  

� Der er endvidere et arbejde i gang om at udgive en publikation om Lolland Fal-
ster. Under temaet "Tæt På" udgives kataloget i 75.000 eksemplarer, i hen-
holdsvis dansk, tysk og engelsksprogede udgaver.  

� Efter en koordineret indsats er det lykkedes at samle to hele sider om Nysted. 

 

   
3. Info-Cafeens fremtidige drift og aktiviteter  
 � Der er afleveret ansøgning om 60.000 kr. for hvert af årene 2012, 2013 og 

2014 ledsaget af en rapport fra de frivilliges evaluering og anbefalinger samt 
besøgsstatistik. Endvidere var der fremsendt en evaluering af Infoskærmen fra 
Business LF.  

� (Guldborgsund Kommune har efterfølgende meddelt, at der er bevilget 50.000 
kr. for hvert af de tre år) 

 

 � OK havde medbragt et gennemarbejdet forslag til nye informationsstandere til  
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afløsning af de eksisterende informationsskabe. KK påtog sig at følge op på sa-
gen i samarbejde med OK med henblik på at se på mulighederne for at realise-
re ideen. 

 
 
KK/OK 

   
4. Fokusgruppe Bankvirksomhed  
 � Der har været positiv interesse for initiativerne omkring etablering af en bank-

funktion i Nysted igen, men der er endnu ikke nogen egentlig afklaring.  

� Kommissoriet for ”Bank fokusgruppen” og opfølgning drøftes med repræsentan-
ter for de øvrige relevante foreninger i byen.  

� AH, der har den direkte kontakt til et alternativt pengeinstitut. indgår sammen 
med SHH i fokusgruppen fra NOF. 

 

   
5. Fokusgruppe Turisme  
 � Udkast til kommissorium blev drøftet, og der var tilslutning til den formulerede 

linje. Man drøftede også organiseringsformen. Måske vil det være en fordel, at 
der var en overordnet koordineringsgruppe og en række konkrete arbejdsgrup-
per, som påtager sig ansvaret for at løse hver sine afgrænsede konkrete opga-
ver. 

� Man var enige om, at målgruppen for turisme i Nysted i særlig grad var menne-
sker i alderen 50+ 

� Sagen tages op med NET ved et kommende møde. 

� Man drøftede også behovet for en opfølgning på vedligeholdelsesstandarden i 
byen. Tyske turister har meldt, at Nysted i de senere år er faldet af på den og 
begynder at ligne det tidligere Østtyskland. Det kan nemt komme til at påvirke 
lysten til at besøge Nysted igen.  

� Man var enige om, at der var brug for at følge op på dette med henblik på at få 
et bedre vedligeholdelses- og renholdelsesniveau i Nysted. Når man i byen sag-
de, at Nysted var ved at blive en grøn by, var det ikke positivt ment.  

� ML vil forespørge Kommunen vedr. deres administration, prioriteringer og prak-
sis for vedligeholdelse af byens offentlige områder, herunder ikke mindst hav-
neområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ML 

   
6. Samarbejde med foreningslivet i Nysted og omegn  
 � Der har været en række møder mellem de foreninger, som gennem en årrække 

havde sørget for en årlig havnefest: Lions, Vantore Håndboldklub, Nysted Sejl-
klub, repræsentanter for Hajkutterregattaen, Middelalderfestivalen og NOF med 
Nysted for Alle. 

� Ideen var at undersøge mulighederne for at samarbejde om gennemførelse af 
arrangementerne og for at opnå besparelser ved fælles faciliteter og fælles 
markedsføring. 

� Konklusionen er blevet, at man ikke kunne passe alle aktiviteterne ind i den 
samme uge, som oprindelig tænkt. Beslutningen er derfor: 

o fredag aften den 27. juli, eller søndag den 29. juli: ”Nysted for alle” 
med NOF som arrangør 

o lørdag den 28. juli: Havnefest med Lions, Vantore Håndboldklub, 
Nysted Sejlklub som arrangør. 

o søndag den 29. juli - eftermiddag: Lions Club arrangement for æl-
dre borgere i Nysted 

� Ugen efter starter Hajkutterregattaen og Middelalderfestivallen. 
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7. Endeligt forslag til vedtægtsændring  
 � Vedtægtsændringerne udkast 3 blev gennemgået.  

� Det vedtagne ”Forslag til Nye vedtægter for NOF” udsendes som udkast nr. 4 til 
bestyrelsen og medlemmer samt lægges på nysted.dk. 

 

BLJ 

 � Forslaget udsendes endvidere til medlemmerne sammen med indkaldelse til 
Årsmødet / Generalforsamlingen i marts. 

 
BLJ 

   
8. Forberedelse af Årsmøde 2012  
 � Årsmødet 2012 afholdes onsdag den 28 marts kl. 19 i Bådelaugets lokaler.  

� Mødeindkaldelse med bilag udsendes 29. februar til medlemmerne.  

� Man besluttede at anmode Flemming Henriksen om at være ordstyrer. (Han har 
efterfølgende påtaget sig opgaven) 

 

   
9. Medlemmer og økonomi  
 � Foreningen har i alt 3 konti. Foreningskassen, Info-Cafeen og Forskønnelses-

kontoen.   

� Alle konti viste pæne plusværdier, der mangler endnu enkelte konteringer, men 
dette vil ikke ændre på den positive status.  

� Forskønnelseskontoen stammer fra et overskud fra arrangementet ”Nysted for 
Alle” og er til rådighed for aktiviteter, der kan forskønne Nysted og omegn og 
livet der. 

� Medlemstallet er ved årets begyndelse opgjort til 110 medlemmer. 

 

   
10. Realdania, ansøgning  
 � Styregruppen, der formulerede Forslag til Helhedsplan for Nysted og Omegn, 

har på baggrund heraf udarbejdet et Ideforslag:  

o Købstadprojekt Nysted 2015.  

� Realdania har udmeldt, at de ønsker at støtte udvikling af udkantsområder in-
den for rammerne af kampagnen ”Stedet Tæller.” En del heraf er kampagnen: 
”Kvalitet i kysternes turistbyer.”  

� I første omgang kan man søge om midler (max 125.000 kr.) til konsulentbi-
stand til udvikling af et projekt inden for disse rammer.  

� På denne baggrund og med en støtteerklæring fra Guldborgsund Kommune har 
ML og KK inden for snævre tidsrammer nået at få en ansøgning frem til Real-
dania om støtte til udvikling af de initiativer, som er beskrevet i de nævnte to 
notater. Om vi kommer i betragtning, ved vi i marts.  

� Bestyrelsen tilsluttede sig initiativet 

 

   
11. Eventuelt   
 � Det er fortsat ønskværdigt, at der i biografen annonceres for benyttelse af 

www.nysted.dk KK følger op med henblik på fortsættelse, og der afsættes mid-
ler til dækning af udgiften. 

 
 
KK 

 � CM orienterede om overvejelser, der havde været omkring støtte til videreførel-
se af Aalholm Bilmuseum. 

 

 � CM foreslog, at man så på mulighederne for at få adgang til midlerne indenfor 
”Levende Landsbyer.” Han vil selv følge op med input til NOF’s bestyrelse. 

 
CM 
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X. Næste Bestyrelsesmøde  
 � Afholdes onsdag den 2012-03-14 kl. 19.00 Alle  
 o Mødested oplyses i forbindelse med udsendelse af dagsorden. ML 
 
 


