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NOF BESTYRELSESMØDE 2015-04-28            

REFERAT 

 
TIL STEDE: Karen Andersen, Hans Jørgen Hansen, Karl Krarup 
(referent), Mogens Lundh (vært), Arne Høegh. Svend-Helge 
Hansen (afbud) , Benny Harvits (afbud)  
 
 
 
1. Godkendelse af Dagsorden 
Tiltrådt. 
  
2. Evaluering og opfølgning på Generalforsamlingen 

Bestyrelsen var enig om, at det havde været en vellykket generalforsamling, og man 
kunne glæde sig over positive tilkendegivelser om indsatsen til fremme af Nysteds 
udvikling. 

Der var tilslutning til det resumé af NOFs indsatspunkter, som ved formanden var 
opsummeret i beretningen og gengivet i referatet fra generalforsamlingen den 
26.3.2015. 

3. Bestyrelsens konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig med Mogens Lundh som formand, Karl Krarup som 
sekretær og næstformand, Svend Helge Hansen som kasserer. Benny Harvits har 
meddelt, at han på grund af arbejdspres ønsker at udtræde af bestyrelsen. I stedet 
indtræder suppleanten Henrik Olsen som ordinært bestyrelsesmedlem. Øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er Karen Andersen, Hans Jørgen Hansen, Arne Høegh. Finn 
Rossdahl er suppleant. Bo von Würden er bilagskontrollant og Jette Rosenfold 
suppleant for bilagskontrollanten. 

4. Meddelelser 

- Karl Krarup takkede for opmærksomheden ved sin 70 årsdag. 

- Sakskøbing, SOF, oplyser, at de har nogle store udfordringer foranlediget af planer 
om at opstille kæmpevindmøller i nærheden. 

- Business LF har inviteret til informationsmøde om udvikling.  

- Den 9. maj er der Golf Match med deltagelse efter invitation med deltagere fra 
hele LF af ledende folk fra kommunen og fra erhvervslivet, ligesom der deltager 
repræsentanter fra Kreis Ostholstein, Femern. 
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5. Borgerservice 

Udvalget for Kultur, Turisme og Bosætning har indstillet, at borgerservice 
videreføres decentralt i de tre købstæder med en dag om ugen placeret på 
forskellige ugedage i de tre byer.   

Bestyrelsen anså, at den indsats, som NOF havde ydet sammen med kreds af 
engagerede borgere i Nysted og omegn samt de to tilsvarende foreninger i 
Sakskøbing og Stubbekøbing, havde båret frugt. Udmeldingen fra udvalget var en 
imødekommelse fra kommunens side over for de borgere og foreninger, som meget 
tydeligt havde markeret, at man fandt det helt uacceptabelt, at kommunen ville lukke 
alle decentrale borgerservicer. 

Der skal nu formuleres et høringssvar til kommunen. Foreningerne har allerede via 
Folketidende tilkendegivet, at man værdsætter udvalgets beslutningsoplæg. 

6. Bedre netdækning 

De to ekspeditioner til Christiansborg, hvor ærindet for de tre borgerforeninger fra 
Sakskøbing, Stubbekøbing og Nysted var at fremme Folketingets udvalgs opmærk-
somhed på den ringe netadgang, som rammer landdistrikterne. Kravet er, at tele-
udbyderne pålægges forsyningspligt, således at alle borgere i landet kan opnå en 
ordentlig netbetjening. 

Landdistriktsudvalget havde sendt vores henvendelse videre til ministeren for 
området, Sass-Larsen. Ministeren har svaret, at han ikke ønsker at pålægge net-
leverandørerne forsyningspligt, idet han anser, at det vil være for dyrt for brugeren 
at etablere en ordentlig netadgang for landdistrikterne. Dvs. det vil være for dyrt for 
centerborgerne, at de skal være med til at finansiere, at der etableres gode 
netforbindelser borgerne i hele landet. 

Det overvejes, hvorledes sagen kan bringes videre, idet ministerens melding fore-
kommer uacceptabel. 

7. Nysteds pleje og stand 

Der har været gennemført en rengøringskampagne i Nysted i samarbejde med 
skoleungdommen. Ca. 100 unge deltog. NOF bød på juice til ungdommen efter 
arbejdet. 

Der planlægges gennemført yderligere en kampagne til bekæmpelse af ukrudt, når 
dette er fremme. Tilrettelæggere Karen og Hans Jørgen. 

8. Bosætning i Nysted og omegn 

Emnet blev udsat til et kommende møde. 
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9. Turisme og InfoCafe  

Turisme betjeningen fra Nysted Rådhus videreføres som tidligere år med åbning de 
tre sommermåneder. Mandag den 1. Juni, Juli til fredag den 28. August. Med en daglig 
åbningstid fra mandag til fredag fra kl. 10 – 15.  

Trine Bech er daglig leder af InfoCafeen, og der har atter i år meldt sig tilstrækkeligt 
frivillige til at dække vagterne.  

Der blev afholdt opstartmøde den 29.4 på Rådhuset. 

Rådhusgalleriet videreføres med den efterhånden omfattende samling af marine- 
malerier med Landt og en række andre kunstnere med Bjørn Ohl som daglig leder. 

10. Dispensationer fra Lokalplan 132 

Teknik og Miljøudvalget har meddelt 4 dispensationer fra Lokalplan 132 i Nysted og 
3 dispensationer fra lokalplan i Nykøbing F. Alle dispensationer i Nysted er meddelt 
i modstrid med indstillingen fra Facaderådet og er i stærk modstrid med den 
gældende lokalplan. 

Teknik og Miljøudvalget ledsager desuden de konkrete dispensationer med den 
generelle melding, at udvalget ønsker, at der kan dispenseres fra lokalplanen ”hvor 
der ikke sker en markant forringelse af det eksisterende kulturmiljø”. 

Normalt forventer man, at kommunens fagudvalg træffer deres beslutninger på 
grundlag af de bestemmelser, som byrådet har vedtaget. Formanden for Teknik og 
Miljøudvalget, Flemming Jantzen, meddeler i stedet embedsmændene, at han ønsker, 
at de giver dispensationer, hvor der ikke sker en markant forringelse af kultur-
miljøet. En sådan instruks fra den politiske myndighed bringer embedsmændene i en 
vanskelig situation. Formanden forlanger dermed af sine embedsmænd, at de skal 
træffe afgørelser i modstrid med lokalplanen. 

Af Planloven fremgår, at en vedtagen Lokalplan skal følges af kommunen, og kun ved 
mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan der dispenseres. Ønsker kommunen 
ikke dette, skal der udarbejdes og vedtages en ny lokalplan.  

Facaderådet, Nysted Bevaringsforening og Fællesrådet for Nysted og Omegn og en 
række direkte berørte borgere, har derfor indklaget kommunen for Natur og 
Miljøklagenævnet for at meddele uhjemlede dispensationer. 

Flemming Jantzen har også tilkendegivet, at den nye, gældende lokalplan er meget 
stram, og at der derfor er brug for dispensationer af den type, han meddeler. Denne 
opfattelse må bero på manglende kendskab til den tidligere lokalplan, idet man i alt 
væsentlig viderefører de hidtidige bestemmelser. Men det er nyt, at den nye 
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lokalplan åbner for, at man kan indrette boliger i tidligere butiksarealer. Der er også 
nyt, at man kan erhverve boliger i Nysted som fleksboliger. 

11. Nysted Rådhus 

Der er endnu ikke givet en endelig besked om, hvorledes kommunen agter at 
anvende Rådhuset. I Helhedsplan fra 2011 og mere detaljeret i Købstadsprojekt 
Nysted 2013 er der givet en klar fremstilling af, hvordan borgere og foreninger 
ønsker at tage Rådhuset i brug som et multifunktionelt borgerhus. Ideerne fandt god 
opbakning ved et velbesøgt borgermøde på Skansepavillonen i august 2013. 

NOF sigter på at indkalde til et opfølgningsmøde inden sommerferien for den brede 
kreds af foreninger fra byen, som deltog i forberedelsen af Købstadsprojekt  Nysted 

12. Fokusgrupperne 

Følger de retningslinjer, som er formuleret i tilknytning til Fokuspunkterne. 

13. Medlemmer og Økonomi 

Der var afbud fra Kassereren men der kan meldes om god økonomisk balance og 
medlemstilslutning. 

14. Eventuelt 

- Der havde været afholdt et frugtbart dialogmøde med 2 af  kommunens 
repræsentanter for natur og vej. 

- NÆSTE MØDE AFHOLDES I RÅDHUSET TORSDAG 18. JUNI KL 19 
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