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Pos.
1.

Emne
Godkendelser
 Nærværende referat er godkendt af Bestyrelsen inden udsendelse.
 Den udsendte dagsorden blev tiltrådt.

2.
2.1

Meddelelser generelt
Info-Cafeen
 Info-Cafeen deltog med frivilligt personale på Døllefjelde Musse Marked med
reklame for Nysted og omegn under anvendelse af kommunes turistbus. Der
var god kontakt med de besøgende.

2.2

Affaldsindsamling
 NOF deltog med repræsentanter i affaldsindsamlingskampagnen igangsat af
den lokale afdeling af DN.

2.3

Badebrogruppen
 Badebroen er oppe igen med bred tilslutning af brogruppens frivillige.

2.4

BankFokusgruppen
 Banksagen er midlertidigt sat i bero, idet der afventes svar fra COOP og Dagli’Brugsen Nysted. Der foretages en skriftlig opfølgning.

3.

4.

Initiativ

SSH

Status for planlægningstiltag i Nysted
 Man drøftede den foreløbig udgave af den kommende bevarende lokalplan for
Nysted og fandt, at den tegnede godt. Der forventes en offentlig høring af lokalplanen inden længe.


Bestyrelsen anser, at det ville være en fordel, om kommunen afholdt et borgermøde om lokalplanen.



Facaderådet havde i sammenhæng med lokalplanforlaget drøftet valg af byinventar. Man sigtede på at etablere et katalog for byinventar, der kan anvendes i
Nysted.



Forslag til Helhedsplan for Nysted er på vej ind i en politisk fase og har været
drøftet i Erhvervs- og Turistudvalget. Det forventes, at forslaget komme til at
indgå i overvejelserne om kommunens planinitiativer for 2013.

Fremtiden for Det Gamle Rådhus
 Der er brug for en opfølgning over for kommunen vedrørende Rådhuset. Skal
det fortsat stå til salg. NOF anser stadig, at Rådhuset er en meget vigtig del af
byen.


Der rettes henvendelse til Borgmesteren om hvad planerne for Rådhuset er.
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5.

Info-Cafeens åbning og generelle aktiviteter 2012
 Info-Cafeen åbner 1. juni og der afholdes planlægningsmøde den 14. maj.


6.

Der er kommet nye frivillige til.

RådhusGalleriet Frants Landt udstillingen
 RådhusGalleriet åbner med en stor udstilling af maleren Frants Landt den 1. juni.


Borgmesteren har givet tilsagn om at ville medvirke ved åbningen.

7.

Sankt Hans aften på Skansen
 NOF og LIONS planlægger sammen at afholde Sankt Hans fest på Skansepavillonen i samarbejde med indehaveren, der stiller pavillonen til rådighed.

8.

Skansepavillonens fremtid
 Skansepavillonen har ikke længere nogen restauratør.


9.

Havnefest 28.7 og Nysted for Alle 29.7
 Havnefesten finder sted lørdag den 28.7 under de kendte former.


10.

X.

Søndag den 29.7 er NOF vært for en videreførelse af ”Nysted for Alle” fra 2011.

Kystens beboere og forhold til lokalsamfundet
 Der har været en række henvendelser fra borgere i Nysted til bestyrelsesmedlemmer i NOF. Der er klienter fra Kysten, der på grund af deres adfærd i byen
skaber uro blandt borgerne.


11.

Der er brug for at se nærmere på, hvordan pavillonen kan anvendes.

På denne baggrund ser NOF sig nødsaget til at rette henvendelse til socialborgmesteren i København, som den ansvarlige for Kysten, og pege på, at der
er brug for, at man i visitationen af klienter til Kysten i højere grad tager hensyn til at institutionens placering og åbenhed.

ML

Eventuelt
 Erik Damskier har anmodet NOF om at bakke op bag DN’s kritik af Bane Danmarks planer om nedlæggelse af baneovergange og den heraf følgende indskrænkning af vandre- og cykelruter.


Bestyrelsen bakker principielt det meget sympatiske initiativ op, men må konkluderede, at emnet ligger udenfor NOF’s opgaver, virkeområder og aktiviteter
samt, at bestyrelsen desværre ikke har de nødvendige ressourcer til så stor en
sag.



Det slukkede gadelys og manglende lys på Ålholm blev kritiseret. Bestyrelsen
følger op over for de relevante.

Næste Bestyrelsesmøde
 Afholdes mandag den 2012-06-18 kl. 10.
 Stedet er IKKE fastlagt, men det blev foreslået at foregå hos KK eller AH.
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