NOF BESTYRELSESMØDE 2015-08-27
REFERAT
TIL STEDE: Karen Andersen (afbud), Hans Jørgen Hansen, Karl
Krarup (referent), Mogens Lundh (afbud), Arne Høegh. SvendHelge Hansen, Finn Rossdahl, Henrik Olsen
1. Godkendelse af Dagsorden
Tiltrådt.
2 Meddelelser
- Mogens Lundh indstillet af Karl til fritidspris 2015: Årets Ildsjæl.
- Invitation til Fællesmøde 5.10 med andre Fællesråd i Guldborgsund Kommune, se
dagsordens punkt 10.
- Invitation til møde med borgmesteren mfl. om Sorte Huller på Nettet i Nykøbing
Hallen
3. NOF og Nysted Rådhus som multifunktionel borgerhus
Der var enighed om, at der var brug for at følge op på sagen og indlede med at
drøfte den med de foreningsrepræsentanter, som havde været involveret, da man
formulerede Helhedsplan for Nysted og Omegn 2011 samt Købstadsprojekt Nysted
2013+. (Materiale er udsendt til bestyrelsen)
4. Jantzens dispensationer fra Lokalplan 132 for Nysted
Bestyrelsen kunne tilslutte sig de synspunkter, som var fremført af formanden for
Nysted Bevaringsforening i Folketidende 20. august. Karl oplyste, at han dagen efter
var blevet kontaktet af TV-Øst og havde deltaget i optagelser i Nysted, hvor
kritikken af Jantzen blev præsenteret i konteksten af Adelgade mm. (udsendelsen
blev sendt søndag 19.30 på TV-Øst).
Bestyrelsen konstaterede, at der er behov for at følge forvaltningen af lokalplanen
tæt.
5. Bregningestenens genopstilling ved Bregninge Kirke
Bestyrelsen så med sympati på det af Erik Damskier stillede forslag om genopstilling
af en kopi af Bregningestenen ved Bregninge Kirke, men man fandt ikke, at det lå
inden for NOFs opgaver at være initiativtager til sagen.
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6. Follow up på dialogmødet med kommunen om de fysiske forhold i by og omegn
april 2015
På mødet konstaterede man, at man værdsatte disse møder til sikring af en nær
kontakt omkring de fysiske forhold i byen. Det blev samtidig beklaget, at man først
havde modtaget referat fra mødet meget sent (20. august). Der var desuden en
række punkter, som blev aftalt på aprilmødet, hvor man ikke kunne se, at der var
sket noget. Hans Jørgen havde som kontaktperson skrevet til projektleder Gitte
Krog uden at modtage svar. Det blev aftalt, at Karl med udgangspunkt i Hans Jørgens
mail skal følge op skriftligt.
7. Bosætningsaktiviteter i Nysted og Omegn
Man konstaterede, at kommunen havde afsluttet de projekter, som NOF havde
været engageret i. Kommunen er desuden i færd med at omlægge initiativerne på
området, hvor der ville blive inviteret til ny deltagelse.
NOF havde med en række personer været engageret som bosætningsambassadører
og i initiativerne Meet the Local Danes og Det Gode Værtskab. Udgifterne til disse
aktiviteter er afholdt privat.
8. Gennemgang af opgaver, som bestyrelsen skal arbejde med i efteråret
I efteråret vil bestyrelsen fokusere på:
- Nysted Rådhus og dens fremtidige anvendelse
- Vedligeholdelse af byens fysiske omgivelser
- Kulturstiens færdiggørelse
- Tulipanløg nedsættelse videreføres.
10. Deltagelse i fællesmødet 5. oktober for Fællesråd i Guldborgsund Kommune
Mødet er arrangeret af Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn. Bestyrelsen
konstaterede, at man har haft glæde af samarbejdet med fællesrådene for Sakskøbing
og Stubbekøbing og valgte at deltage med to personer, Karl og Arne.
9. Økonomi
Kassereren fremlagde økonomisk status pr 15. august. Man konstaterede at
foreningen havde en sund økonomi.
10. Evt. Der er ikke noteret noget til dette punkt.

NÆSTE MØDE AFHOLDES tirsdag 13. oktober kl. 19 hos Finn Rossdahl
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