
 

150713zRefBESTMøde150702 (1).doc    
1 

NOF BESTYRELSESMØDE 2015-07-02            

REFERAT 

 
TIL STEDE: Karen Andersen (afbud) , Hans Jørgen Hansen, Karl 
Krarup (referent), Mogens Lundh (afbud), Arne Høegh. Svend-
Helge Hansen, Finn Rossdahl, Henrik Olsen (afbud) 
 
1. Godkendelse af Dagsorden 
Tiltrådt. 
  
2. Justering af Bestyrelsen pr 1. juli 2015 

Mogens Lundh har anmodet om sygeorlov fra sin formandspost resten af 2015. 

Karl Krarup er som næstformand konstitueret som formand for samme periode.  

Finn Rossdahl, suppleant, indtræder i bestyrelsen i perioden. 

 

3. Økonomi 

Kasereren Svend-Helge fremlagde to halvårsregnskaber: NOFs Foreningskasse, der 
for året viser et overskud på små 5000 kr. Der er kommet flere medlemmer blandt 
andet som følge af hvervning ved Majmarkedet. NOF modtager et tilskud på 45.000 
fra kommunen i 2015 til aktiviteter i tilknytning til InfoCafeen. Der er budgetteret til 
Informationsbrochurer, Hjemmeside, Wifi, Badebro, InfoCafe aktiviteter og 
herunder ekskursioner og møder for frivillige. Budgettet hertil blev sat til 15.000. 

Bestyrelsen tog de fremlagte regnskaber til efterretning 

4. Meddelelser 

- Karl Krarup oplyste, at der var kommet forslag fra Sakskøbing og Omegns 
Fællesråd om at afholde et fællesmøde for alle fællesråd på LF i løbet af Oktober. KK 
havde givet sin tilslutning til ideen. Der følger et nærmere forslag. 

- Øvrige meddelelser er en del af nedenstående gennemgang af opgaver. 

 

5. Gennemgang og fordeling af foreningens opgaver de kommende måneder  

# Borgerservice 

Man konstaterede med tilfredshed, at den decentrale Borgerservice videreføres i de 
tre købstæder og i Nykøbing F, jvf Folketidendes artikel 25.juni 2015.  
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# Bedre Netdækning 

Her er der ikke sket fremskridt. Den fælles indsats med de to andre Fællesråd over 
for Folketingspolitikerne har således endnu ikke båret frugt.  

På et valgmøde i Sakskøbing umidelbar før valget fik kandidaterne præsenteret 
spørgsmålet: Vil du gå ind for, at teleudbyderne pålægges forsyningspligt? Ja eller Nej. 
De fleste af kandidaterne meldte sig med et ja. Rene Christen oplyste desuden, at 
han allerede havde stillet et sådan forslag i Folketinget. 

Den nye regering har meddelt, at man vil søge at skabe en bedre balance mellem 
bycentre og landdistrikter. Dette giver et nyt afsæt for at følge op på problemerne 
med dårlig netdækning. Sagen tages op med de to andre fællesråd med henblik på en 
fornyet indsats. 

# Nysted Rådhus 

Vi afventer stadig en melding fra kommunen vedr. den fremtidige brug af Nysted 
Rådhus. Formanden følger op på sagen. 

# Nysteds pleje og stand 

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

Bestyrelsen besluttede, at man ikke i år vil  gennemføre yderligere kampagner med 
praktisk bekæmpelse af ukrudt på gader og stier. Man drøftede, hvorledes man 
kunne fremme, at ejere med dårligt vedligeholdte udenomsarealer kan motiveres til 
at sørge for en bedre vedligeholdelse. Kommunen er selv forsømmelig mht. 
vedligeholdelse af arealer på sine ikke solgte byggegrunde. 

Man konstaterede, at de nye rabatter med narcisser og tulipaner havde været et 
smukt bidrag til byen. Det blev også konstateret, at de såkaldte blomsterenge til 
afløsning af klippede plæner i en række tilfælde er faldet uheldigt ud. 

Hans Jørgen påtog sig at følge op over for Guldborgsund Kommune med en skriftlig 
henvendelse i sagen med opregning af de konkrete kritikpunkter. Han følger også op 
med Gitte Krog for at få en statusmelding for de opfølgningspunkter, vi aftalte med 
hende ved dialogmødet mellem kommunen og repræsentanter for Nysted den 15. 
april. 

# Campingpladsens brug af de grønne områder ved Skansen ud til Noret 

Campingpladsens benyttelse blev drøftet. Den faktiske campingbenyttelse af dette 
offentlige grønne områder ud til Noret i perioden under Middelalderfestivalen, 
følges med henblik på at vurdere, hvordan af campingbenyttelsen stiller byens 
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borgere og øvrige besøgende muligheder for at benytte området.  Guldborgsund 
Kommune har givet tilladelse til denne benyttelse i 3 perioder i 2015. 

# Bosætning i Nysted og omegn 

Punktet behandles som et hovedpunkt på næste møde med udgangspunkt i det 
forarbejde, som Mogens Lundh allerede har lavet. 

# Turisme og InfoCafe  

Betjeningen af turister fra Nysted Rådhus er i gang i de tre sommermåneder. Og der 
er fordelt kuverter med turistmateriale til de blå postkasser, som giver turisterne 
mulighed for selvbetjening med turistmateriale. Endvidere er en række materialer 
overdraget til uddeling fra Havnegalleriet. InfoCafeen har åbent mandag til fredag fra 
kl. 10 – 15 i perioden  1. Juni til fredag den 28. August.  Trine Bech er daglig leder af 
InfoCafeen. Der har atter i år meldt sig tilstrækkeligt frivillige til at dække vagterne.  

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

Udstillingen er flyttet fra kantinearealet til lokalerne, hvor man tidligere afholdt 
valghandlinger. Kommunen har taget kantinearealet mm. i brug til en række af sine 
sociale aktiviteter.  

# 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 modstrid med den gældende 
lokalplan. 

Facaderådet, Nysted Bevaringsforening og Fællesrådet for Nysted og Omegn og en 
række direkte berørte borgere, har indklaget kommunen for Natur og Miljøklage-
nævnet for at meddele uhjemlede dispensationer. Men Natur og Miljøklagenævnet 
har ikke givet klagerne medhold. Nævnet oplyser, at man ikke ønsker at gå ind og 
bedømme kommunens skønsmæssige vurderinger. 

Denne afgørelse understøtter således Teknik og Miljøudvalgets adgang til at meddele 
dispensationer ud fra konkrete skøn, der afviger betragtelig fra den netop vedtagne 
bevarende lokalplan for Nysted.   

14. Eventuelt 

Der var intet til eventuelt 

- NÆSTE MØDE AFHOLDES TORSDAG 27. AUGUST KL 19 HOS SVEND HELGE 

KK150708 


