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Hans Jørgen Hansen 
Benny Harvits 
Karl Krarup  
Mogens Lund 
Palle Borst 
Svend-Helge Hansen 

BB – Guldborgsund 
Kommune 
AH 
BLJ 
HJH 
BH - Afbud 
KK - Referent  
ML 
PB - Afbud 
SHH - Afbud 

 
Pos. Emne  Initiativ 
1. Godkendelser  
 � Nærværende referat er godkendt af Bestyrelsen inden udsendelse.  
 � Den udsendte dagsorden blev tiltrådt.   
   
2. Kommunens tilbud om samarbejde om en fortælleaften I Nysted om Ny-

sted og omegn 
 

 � Projektet blev præsenteret af BB.  

� Der er gennemført en række fortælleaftener, som indgår i en samlet serie af 
præsentationer af landsbyer i Guldborgsund Kommune. Gennem fortællinger vil 
man tegne et portræt af byen og dens omegns historie, nutid og fremtid. De 
særlige kvaliteter, kendetegn og muligheder. Fortællingerne retter sig ikke 
mindst til tilflyttere, så de kan danne sig et indtryk af stederne.  

� Fortælleaftnerne er også tænkt som en god begivenhed for deltagerne fra by 
og omegn.  

� Fortælleaften falder i to dele.  

o Del 1: en række personer, typisk en 5 – 7 stykker, har 5 -10 minut-
ter hver og har fået lejlighed til at forberede en god historie fra by 
og omegn.  

o Del 2: giver plads for bidrag fra øvrige deltagere, således der kan 
komme en dialog om stedets kvaliteter, historie og muligheder. 

� Der optages film på mødet af alle indlæg. Filmen klippes og gøres tilgængelig 
over Guldborgsund Kommunes web.  

� Man kan se nærmere om fortællinger fra landsbyerne i Guldborgsund og se de 
tilgængeliggjorte film på: 
http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/Tilflytter/Landbyportraetter.aspx  

� BB blev spurgt, om Nysted nu betragtes som en landsby. Det var der ikke tale 
om, men Nysted havde så mange kvaliteter, aktiviteter og ildsjæle, at man ger-
ne vil have Nysted med i rækken af fortællinger. 

� Der var enighed i bestyrelsen om, at man gerne medvirkede til tilrettelæggelse 
af en sådan filmet fortælleaften, der kunne være med til at promovere Nysted 
over for omverdenen og tilskynde nye borgere til at flytte til egnen. 

� Det blev aftalt, at man sigter på at holde en fortælleaften i uge 43: 22.10 til 
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26.10.  

o Dette er efterfølgende ændret, således at fortælleaften afholdes 
mandag den 12. november.  

� BB vender tilbage med oplæg i forlængelse af drøftelsen på mødet. 

� ML påtog sig at finde egnede billeder fra Havnen, som kunne anvendes til an-
nonceringen. 

� Bestyrelsen overvejer hvilke aktører, vi skal finde som fortællere. Bestyrelsen 
mødes 17. september med det hovedpunkt på dagordenen at forberede te-
maer og finde fortællere til fortælleaftenen.  

� En hovedlinje er at finde temaer, som fortæller om vigtige sider af Nysted og 
knytter byens historien sammen med muligheder og fremadrettede visioner for 
by og omegn.  

3. Meddelelser og opfølgning  
 � NOF har sendt en række skrivelser til borgmesteren og kommunen om væsent-

lige forhold i byen, men har ikke modtaget svar på nogen af henvendelserne el-
ler blot en kvittering for modtagelsen. 

 

 

 � Der følges derfor op med en fornyet henvendelse om de pågældende sager. ML 

   
4. Kommunens planlægningstiltag vedr. Nysted og omegn  
 � Man konstaterede med tilfredshed, at byrådet den 23.8 havde besluttet at ud-

vide mulighederne for tildeling af weekendattest. 

� Arbejdet med den bevarende lokalplan for Nysted pågår stadig. 

 

   
5. Info-Cafeens drift  
 � InfoCafeen har været i fuld drift hele sæsonen.  

� Der afholdes evalueringsmøde inden det kommunale evalueringsmøde om tu-
ristsæsonen 2012 som baggrund for NOF’s bidrag til evalueringen. 

 

 

   
6. RådhusGalleriet   
 � Rådhusgalleriets store udstilling af Frantz Landt malerier har haft stor interesse 

med mange besøgende.  

� Det har fungeret godt med en udstillingsperiode på 2 måneder. 
 

   
7. Projekt Påskeliljer  
 � Erik Damskier’s forslag til en udvidet sætning af påskeliljer blev drøftet.  

� HJH følger op med ED vedrørende den praktiske gennemførelse af forslaget. 

 

HJH 

   
8. Ideoplæg om elektroniske nyhedsbreve  
 � Forslaget drøftes igen på det kommende bestyrelsesmøde.  

   
9. Evaluering af særlige aktiviteter i sommermånederne  
 � NOF havde været aktiv deltager i tilrettelæggelse og gennemførelse af en ræk-

ke sociale begivenheder.  

� NOF har forestået Sankt Hans Fest på Skanse pavillonen i samarbejde med 
LION og Nysted Camping med folketingsmand Lenart Damsbo Andersen som 
taler. Begivenhed havde ca. 300 deltagere.  
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� NOF stod for det særlige arrangement Nysted for Alle, der indledtes med en re-
ception i Byrådssalen med præsentation af Frantz Landt maleriudstillingen med 
indbudte gæster fra venskabsbyen Dahme og fra det tidligere Nysted Kommu-
nes Byråd og i øvrigt opslået som et tilbud til alle. 

� NOF har indgået som medarrangør af Havnefesten  

� Man fandt, at disse festligheder sammen med Middelalderfestivalen og Hajkut-
terregattaen udgjorde en stribe tætliggende festligheder, som nok var i over-
kanten af, hvad både publikum og arrangører kunne overkomme.  

� Generelt havde der dog været pæn søgning til arrangementerne. 

� Man skønnede, at der er behov for at sprede de turistorienterede aktiviteter 
over en længere periode, således at man i Nysted ikke brænder alt krudtet af i 
løbet af 14 dage. 

� Med hensyn til NOF’s engagement i festlighederne fandt man, at NOF i mindre 
grad end i 2012 skal engagere sig i tilrettelæggelse af denne type festligheder. 

   
10. Samarbejde med øvrige foreninger om høstfest i 2012  
 � Bestyrelsen fandt, at man ikke skulle engagere sig i endnu en festlighed i år.  

   
11. Medlemmer og økonomi  
 � Punktet blev udsat, idet kassereren ikke deltog i mødet  

   
12. Eventuelt   
 � Intet til dette punkt.  

   
X. Næste Bestyrelsesmøde  
 � Afholdes mandag den 2012-09-17 kl. 19 hos ML. 

o Med fokus på tilrettelæggelse af fortælleaften. Alle  
 
 


