NOF BESTYRELSESMØDE 2015-10-13 kl 19
REFERAT
TIL STEDE: Karen Andersen, Hans Jørgen Hansen, Karl Krarup
(referent), Mogens Lundh (afbud), Arne Høegh. Svend-Helge
Hansen, Finn Rossdahl (afbud) , Henrik Olsen (afbud)
Mødet afholdtes hos Svend-Helge
1. Godkendelse af Dagsorden Tiltrådt
2 Meddelelser
- Infocafeens virke 2015 : rapport og statistik forelagt. Antallet af frivillige
indarbejdes. Bestyrelsen fandt, at der var ydet en solid indsats.
- Turismestrategi: Der blev orienteret om Evalueringsmødet 5.10 vedrørende
turismesæsonen 2015. Centerchef for Borger og Branding Christian Barding er
udnævnt til turistchef
- Lokalindsats for internetadgang: Borgmesteren afholdt et møde om Internetadgang
i vores område primo september. Han konstaterede, at de centrale myndigheder
omkring Christiansborg lod landdistrikterne i stikken. Derfor måtte vi selv søge at
løse opgaven. Blandt de indbudte Netleverandører var der en, som vi er gået videre
med i Tågense. Ikke mindst efter at referencer hos kunder blandt andet i Rødby var
meget positive. Firmaet forlanger, at man finder 25 interessenter i nabolaget, som vil
være med, så vil SB sørge for at der kommer gode netforbindelser. Priserne er
fornuftige.
Leverandøren er Søren Bøgvad: SB Service & Lollands Net, telefon 2173 9596,
www.sb-service.dk
- Bevaringsforeningen By og Land Maribo og Byudvikling i Maribo : Bestyrelsen tog
KKs indlæg om bygningskultur og byudvikling i Nysted til efterretning.
- Der blev orienteret om, at Guldborgsund Kommunes Kommuneplanstrategi
forventes at komme til offentlig høring i januar 2016.
- Der er sendt forslag til borgmesteren om at placere de overførte medarbejdere fra
kulturstyrelsen i Nysted
3. NOF og Nysted Rådhus som multifunktionel borgerhus
Mødetidspunkt: først i det nye år.
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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 / Vedlagt
4. Follow up på dialogmødet med kommunen om de fysiske forhold i by og omegn
30.september
Det havde været et meget konstruktivt møde, hvor man afsluttede med en vandring
langs kulturstiens rute.
5. Bosætningsaktiviteter i Nysted og Omegn
- Der forventes at fremkomme nye initiativer fra kommunen med mulighed for at
søge nye puljemidler.
- Man drøftede kommunens nye ”Samskabningsprojekt”. Man fandt at der var brug
for en nærmere uddybning af ideerne i projektet.
6. Fællesmødet 5. oktober for Fællesråd i Guldborgsund Kommune og Opfølgning
- Der blev orienteret ved AH & KK om Fællesmødet. Det havde været et meget
opløftende og inspirerende møde med deltagere fra ikke mindre end 10 borgerforeninger. Hver forening berettede om deres målsætninger og praktiske resultater.
Der er i høj grad gang i livet i landdistrikterne, og der er mange ting i gang rundt
omkring, som kan inspirere.
På denne baggrund besluttede man på mødet at indkalde til et Fællesmøde 2 sidst i
november. Mødet afholdes på Nysted Rådhus med NOF som arrangør tirsdag den
24. november. Arne og Karl er ansvarlige for arrangementets gennemførelse. Ideen
er at tage fat på 2 til 3 emner, som har fælles interesse for borgerforeningerne.
7. Julefrokost for NOF
Man besluttede at afholde en Nytårskur for de mange aktive ildsjæle i NOF regi.
Nytårskuren finder sted torsdag den 7. januar i Fredes lokaler efter samme
retningslinjer og budget, som de foregående år.
8. Evt.
Svend-Helge fremlagde den aktuelle regnskabsstatus for NOF. Bestyrelsen
konstaterede, at man har en sund økonomi.
9. Næste Møde
Der afholdes bestyrelsesmøde den 7. december kl. 19 hos Karen
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