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NOF BESTYRELSESMØDE 2014-05-22             

 
TILSTEDE: Hans Jørgen Hansen, Karen Andersen Karl Krarup 
(referent), Mogens Lundh, Arne Høegh (vært), Svend-Helge 
Hansen (afbud)  
 
1. Godkendelse af Dagsorden 
Tiltrådt.  
 
2. Meddelelser 

- kommunen sætter særskilt fokus på naturområder som en del af områdets særlige 
kvaliteter, der kan understøtte både turisme og bosætning og har indkaldt lodsejere 
og foreninger til møde om sagen 14. maj med oplægsholdere fra Møn og Fyns Hav. 
(På mødet nedsattes en gruppe, som skal være sparringspartner for kommunen i 
sagen. Arne Høegh, der er lodsejer i den nye arbejdsgruppe, vil fremover også 
repræsentere NOFs interesser.  

- man drøftede en række muligheder for at fremme turistvirksomheden fra Nysted: 
sæl-safarier til Rødsand / sejlads med hajkutter til vindmøllerne 

3. NOFs indsigelser og opfølgning vedr. nedlæggelser / indskrænkning af 
Borgerservice  

- bestyrelsen kunne helt tilslutte sig de initiativer, der var taget for at tilskynde 
politikere til at afstå fra lukning af borgerservice på Rådhuset. Man fandt, at det var 
et meget flot resultat målt i antal underskrifter, der var opnået ved underskrifts-
indsamlingen mod lukning af borgerservice. 1734 underskrifter optalt pr 14.5. - ikke 
mindst takket være Karens indsats. Man beklagede, at denne indsats og den tydelige 
generelle modstand mod kommunens dispositioner ikke havde haft større virkning i 
Byråd og Økonomiudvalg. 

- Fællesråd i Sakskøbing og Stubbekøbing deler NOFs vurderinger og ønsker også at 
gå videre med sagen i samarbejde med NOF. 

- Info-Cafeens virksomhed er allerede planlagt og sætter i gang den 2. juni med 
bemanding frem til medio september. De nærmere omstændigheder drøftes med 
kommunen.  

4. Rådhusets fremtidige anvendelsesmuligheder 

- I sit bidrag i forlængelse af NOFs generalforsamling NOF tilskyndede borgmesteren 
NOF til at følge op med en nærmere beskrivelse af de funktioner, man ønskede at 
anvende rådhuset til. Han så gerne Rådhuset virke som et kraftcenter i byen.  
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Han opfordrede, som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen i marts til, at 
NOF tog kontakt med de relevante enheder/ejendomsenheden på Rådhuset. Han 
oplyste samtidig, at kommunen næppe var parat til en nærmere drøftelse af sagen 
før efter sommerferien.  

- Der er allerede udarbejdet detaljerede forslag til brugen af Rådhuset som et 
multifunktionelt borgerhus i forbindelse med den tidligere politiske proces om 
brugen af Nysted Rådhus.  

På næste bestyrelsesmøde vil man se på disse planer i sammenhæng med den 
aktuelle situation, ligesom man vil søge at inddrage relevante interessenter i en 
aktuel beskrivelse af husets anvendelsesmuligheder. 

5. Fokusgruppernes sammensætning og aktiviteter 2014  

Man gennemgik listen over fokusgrupper og drøftede varetagelsen af de aktuelle 
opgaver og de forestående initiativer. 

Karen og Jørgen (Miljø og Blomster) redegjorde for den særskilte indsats vedr. 
blomsterudsmykning og vedligehold.  

6. Nysted-festivalen 2014 

Festivalen afholdes 5. og 6. juli på havnen i Nysted. Planlægning og forberedelser 
skrider godt frem. Bestyrelsen opfordrer NOFs medlemmer til at deltage i 
arrangementet, ligesom der er brug for frivillige hjælpere. Arrangører er NOF, 
Nysted Sejlklub, Lions. 

7. Medlemmer og Økonomi 

Økonomien er i god balance og medlemstallet, der ved sidste opgørelse var på godt 
100, stiger stadig med nye tilmeldinger. 

8. Eventuelt 

- Man drøftede mulighederne for at fremme renholdelse i byen.  

- KK oplyste, at Bevaringsforeningen ikke havde fået nogen tilbagemelding fra 
kommunen vedr. en indsats over for Bella Italia. 

11. Næste bestyrelsesmøde  

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Karl torsdag den 14. august kl. 19. 

PS: på mødet forberedes også NOFs medvirken til Paragraf 17.4 udvalgets møde på 
Rådhuset, den 19. august kl. 14-15, hvor repræsentanter fra en række organisationer 
er indkaldt. 

KK140513 


