NOF BESTYRELSESMØDE 2016-02-08 kl 19 hos
Arne Høegh
REFERAT
TILSTEDE : Karen Andersen, Hans Jørgen Hansen, Karl Krarup,
Mogens Lundh (orlov), Arne Høegh, Svend-Helge Hansen, Finn
Rossdahl (afbud), Henrik Olsen
1. Godkendelse af Dagsorden tiltrådt
2. Meddelelser
- Follow up på dialogmødet med kommunen og ensretning i Adelgade: Efter drøftelse
mellem klagerne og repræsentanter fra kommunen og repræsentanter fra
dialoggruppen i Nysted enedes man om en løsning, hvor der blev afsat parkeringsbåses om også gav vigeplads i østsiden af Adelgade nord for Jernbanegade, således
at man både kunne parkere og vige ind til siden for modkørende. Løsningen sættes
i værk når vinteren er ovre. Det er aftalt, at løsningen evalueres i efter sommer.
- Nytårskuren, evaluering: Man fandt, at Nytårskuren var forløbet godt, og man
anbefalede, at man videreførte denne model næste gang.
- Kontakt med Nysted Skole: Karl Krarup beklagede, at han ikke havde nået at følge op
på henvendelsen fra skolen. Det blev aftalt, at Karen Andersen har rollen som
NOFs kontaktperson i forhold til Nysted Skole. Karen har allerede kontakt med
skolen og følger op.
- Stig Weye udstillingen juni 2016: Forberedelserne til udstillingen skrider planmæssigt
frem.
- Støtteerklæring for ny Storstrømsbro: NOF har tilsluttet sig en støtteerklæring til
fremme af bygningen af en ny Storstrømsbro.
- Hjertemarch ved Nytåret i Ålholm Park: Arne Høgh har sammen med Hjerteforeningen afholdt en meget velbesøgt hjertemach i Nytåret med ca 200 deltagere.
Man forventer at gentage Nytårsmarchen ved det kommende nytår.
3. Møde med Fællesrådene og Høringssvar på Kommuneplanstrategien
3.1 Høringssvar på Kommuneplanstrategien
Kommuneplanstrategien er sendt til høring med svarfrist til den 28. februar
Oplæg til høringssvar fra NOF fra Karl Krarup blev drøftet, og der var tilslutning til
de fremsatte bemærkninger til Kommuneplanstrategien, der peger på en række
mangler i strategien. Bestyrelsen gav ham i opdrag at omarbejde oplægget til et
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høringssvar fra Fællesrådet til kommunen. Kettinge Bylav har tilsluttet sig
høringssvaret, der således er fremsendt med begge borgerorganisationer som
afsendere. Bestyrelsen besluttede at Høringssvaret fra NOF også skulle sendes til
Folketidende. Høringssvaret er fremsendt til kommunen og til Folketidende og kan
læses på nysted.dk sammen med klip fra omtalen i Folketidende.
NOTE: Henvendelsen til borgmesteren med ønske om dialog om kommuneplanstrategien fra en række fællesråd og bylav er blevet imødekommet af kommunen og
der er udsendt invitation til et dialogmøde om kommuneplanstrategien den 15.3 og
høringsfristen er fremrykket til den 22.3.
3.2 Mødet med Fællesrådene om Kommuneplanstrategien
- Orientering om mødet i Idestrup Lokalråd, hvor Mogens Lundh, Karl Krarup og
Arne Høegh deltog. Mødet havde to hovedpunkter: A: Orientering om
Vordingsborg Kommunes tilrettelæggelse af samspillet mellem lokalrådene og
kommunen. Man konstaterede, at der i Vordingborg Kommunen var en hel anden
og tæt samspil mellem lokalrådene og kommunen sammenholdt med samspillet i
Guldborgsund Kommune. B: Drøftelse af den fremlagde Kommuneplanstrategi,
hvor adskillige røster kritiserede, at Guldborgsund Kommune anlagde en
centralistisk politik og slet ikke inddrog landdistrikterne i sin strategi.
- Man kritiserede desuden, at Guldborgsund Kommune ikke i sin høringshenvendelse
inddrog de mange Fællesråd, Bylav etc. Det blev derfor aftalt, at rette henvendelse til
borgmesteren fra Lokalrådene med ønske om inddragelse i udformning af Kommuneplanstrategien. Borgmesteren har svaret imødekommende på henvendelsen.
NOTE: Henvendelsen til borgmesteren med ønske om dialog om kommuneplanstrategien fra en række fællesråd og bylav er blevet imødekommet af kommunen,
som har udsendt invitation til et dialogmøde om kommuneplanstrategien den 15.3
og høringsfristen er fremrykket til den 22.3.

4. Regnskab for 2015 Sv-H
- Foreningsregnskabet viser et overskud på 700 kr. Antal medlemmer er på 107
personlige medlemmer og på 11 forenings- og erhvervsmedlemmer.
- InfoCaferegnskabet har et underskud på 7000 kr, som dækkes af opsparede midler.
5. Forberedelse af Generalforsamling marts 2016
- Dato for generalforsamling er mandag den 21. 3 og afholdes i Bådelauget
- Flemming Henriksen har påtaget sig hvervet som dirigent
- Bestyrelsesmedlemmer 2016ff:
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- Mogens Lundh har meddelt, at han pga sygdom ikke ønsker at genopstille til
bestyrelsen.
Valgt i 2015: Svend-Helge, Hans Jørgen Hansen, Karen Andersen
På valg 2016: Karl Krarup (genopstiller), Henrik Olsen (genopstiller), NN1 for
Mogens Lundh, NN2 for Arne Høegh (genopstiller ikke),
- Bilagskontrollant: Bo van Würden og Jette Rosenfold suppleant for
bilagskontrollant.
- Kulturelt indslag: forskellige forslag er til overvejelse.

6. Fokuspunkter for NOF aktiviteter i 2016. Status og initiativer
NOFs Fokusområder er fortsat de områder, som er opregnede på nysted.dk, dateret
December 2011, og i referatet fra Generalforsamlingen 2015

7. De grønne områder ved Skansen og offentlig adgang 2016
Der er ønske om, at de grønne områder ved Skansen friholdes for campering. For
kortere perioder kan man tilslutte sig, at der kan camperes på de grønne områder.
Dog skal det grønne bånd mellem stien og vandet friholdes for camping. Arne
Høegh påtog sig at følge op med både kommune og ejeren af campingpladsen.

8. Bosætningsaktiviteter i Nysted og Omegn
- Der er udsendt invitation fra Guldborgsund Kommune til ansøgning om midler på i
alt 2 millioner kr pr år fra Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget.
Forslag til initiativer, som kan opfylde ansøgningsbetingelserne blev drøftet. Man kom
frem til en række forslag, der alle vedrører opgradering af mulighederne for at nyde
naturen i Nysted og omegn. Hans Jørgen Hansen påtog sig at komme med oplæg
som led i sit virke i Fokusgruppen vedr forskønnelse af by og omegn:
- genetablering af græsbelægning ud for badebroen, hvor der ny er tidsler efter
omlægningen. Tidligere var arealet velanvendt til ophold og kaffe drikning.
- etablering af cykelsti langs vejen fra Nørre Frejlev til Nykøbing i form af en cykelsti,
der løber som en asfalteret bane langs vejen i rabatten med afgrænsning med
opstregning og hvide pæle. Kettinge Bylav har allerede forberedt en sådan forslag,
således at det kan indgives som et fælles forslag.
- etablering af en ny badebro (Svend-Helge)
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9. Opstilling af Bregningestenen
Der foreligger tilsagn fra Menighedsrådet ved Bregninge Kirke om imødekommenhed over for opstilling af en kopi af Bregningestenen ved kirken. Man var enige om,
at NOF gerne støttede initiativet.

10. NOF og Nysted Rådhus som multifunktionel borgerhus
En nærmere drøftelse afventer meldinger fra kommunen. Der foreligger allerede
oplæg tilgængelig på nysted.dk: Helhedsplan for Nysted og Omegn 2011 samt
Købstadsprojekt Nysted 2013+.

11. Evt.
Man drøftede den afvisende reaktion fra Strandvejsbeboerne på forslaget om at
bygge et bådeværksted ved slæbestedet til brug for Smakkelauget som en naturlig
anvendelse af Havnen. På mødet blev udtrykt ønske om, at Strandvejsbeboerne viste
større forståelse for, at der var tale om naturlige havneaktiviteter, som kunne være
en berigelse af byen og havneområdet
12. Næste Møde
Ikke fastlagt
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