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NOF BESTYRELSESMØDE 2013-01-31             

 
TILSTEDE: Arne Høegh, Hans Jørgen Hansen, Karl Krarup 
(referent), Mogens Lundh, Palle Borst,  
AFBUD: Svend-Helge Hansen, Benny Harvits. 
 
 
 
 
1. Godkendelse af Dagsorden 
Tiltrådt. 
 
2. Meddelelser 
Formanden har på opfordring skrevet en Nytårtshilsen til Nysted og Omegn i 
Sakskøbing Tidende. Initiativet har medført mange positive tilbagemeldinger og 
tilkendegivelser. 
 
Nysted Apotek forventes videreført som en filial af et Nykøbing Apotek. 
Udvalgsformanden for Seniorudvalget, Bent Jørgensen, har undladt at besvare 
henvendelsen fra Apotekerforeningen om ønsker vedrørende videreførelse af 
Nysted Apotek. Denne ligegyldighed fandt bestyrelsen stærkt kritisabel, når man 
betænker Nysted Apoteks betydning for by og omegns borgere. Der følges op på 
sagen. 
 
Erik Damskier har igen udsendt et nyhedsbrev, hvis nye stil bestyrelsen roste.  
 
3. Privatisering af Nysted Havn 

Man afventer kommunens opfølgningen på mødet med repræsentanter for 
foreninger i Nysted i november og orientering om licitationsresultatet vedrørende 
renovering af havnen i 2013. 

Beslutning om et konkret engagement fra Nysted Sejlklub, Nysted Bådelaug og NOF 
angående en eventuel privatisering af havnen afventer forelæggelse på foreningernes 
generalforsamlinger. 

4. Projekt: Det gode værtsskab 

Doris Lundh og Arja Sørensen deltog sammen med repræsentanter fra Guldborg-
sund Kommune med flere i en messe ”Skandinaviske Dage” i Holland til promo-
vering af bosætning i kommunen. Blandt resultaterne var et antal kontakter, som har 
meldt deres besøg i foråret. 
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5. Evaluering af Info-Cafeens virke i 2012 

Formanden har fremsendt evaluering af årets virke til kommunen. Den viser en god 
tilslutning fra frivillige, vækst i besøgstal og en fin interesse for RådhusGalleriets 
udstilling af Frants Landts malerier og arkivalier. 

Info-Cafeens 2013 sæson starter 1. juni og forventes at vare til 10. september. 

6. Samarbejde med kommunen 

Man konstaterede, at der var et godt samarbejde med kommunen. Dog savnede 
man en tilbagelmelding fra borgmesteren på henvendelse vedrørende planerne for 
Nysted og Nysted Rådhus. Henvendelsen var sendt i forlængelse af generalfor-
samlingen marts 2012. Formanden blev anmodet om at rykke for svar.  

7. NystedFestival 1. og 2. juni 2013 

Der er tale om et nyt initiativ. Festivalen er tænkt som en optakt til sommeren 
2013, hvor alle, der har noget at bidrage med, er velkomne. Fx kan arrangører af 
kommende arrangementer opstille egen bod, hvor man kan reklamere for sit 
arrangement. Det er planen at deltagelse med opstilling af bod skal være gratis. 

Den tidsmæssige placering er et bidrag til at sprede arrangementer over en større 
del af året. 

Arrangører er Nysted Sejlklub, Lion’s Nysted og NOF. Kommunen ansøges om 
tilskud til arrangementet. 

Arbejdet er godt i gang og en drejebog er under bearbejdelse. 

Bestyrelsen roste dette nye initiativ og glædede sig til festivalen. 

8. Medlemmer og Økonomi 

Kassereren var forhindret i at deltage i mødet. Regnskab og medlemsoversigt 
fremsendes til bestyrelsen. 

9. Forberedelse af NOFs generalforsamling den 7. marts kl 19 

Generalforsamlingen finder sted i Bådelaugets lokaler. Mødeindkaldelse og 
dagsorden, som forberedes i overensstemmelse med foreningens nye vedtægter, 
bliver annonceret i dagspressen og udsendt til medlemmer den 14.2.2013 

Angående valg til bestyrelse betyder Palle Borst udtræden, at der skal vælges et nyt 
bestyrelsesmedlem samt ny suppleant til afløsning for Hans Jørgen Hansen, som i 
december 2012 afløste Bruno Jeppsson.  

Man drøftede forskellige muligheder for personer, som kan give et bidrag om 
Nysted og omegns udviklingsmuligheder 2013 ff.  
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10. Eventuelt 

Ideer til informationstavler om Nysted og Omegn, der kunne medbringes og 
opstilles ved forskellige begivenheder, blev præsenteret. Mogens Lundh går videre 
med initiativet, der kan indgå som en del af Info-Cafeens virksomhed.  

 

Næste møde: Man aftalte at mødes 45 minutter før Generalforsamlingen den 7. 
marts 2013. 

 


