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NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD  

Referat fra Generalforsamlingen  
21. marts 2016 kl 19 
i Bådelaugets Lokaler, Nysted  
 
 
1. Valg af dirigent og stemmetæller 
Formanden for NOF,  Karl Krarup, bød velkommen til en sal med godt 30-35 
deltagere. Første opgave var at vælge en dirigent. Flemming Henriksen blev 
foreslået og valgt med akklamation. 
 
Flemming Henriksen takkede for valget og gik straks videre for at vurdere, om 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Det var den, og forsamlingen var 
derfor beslutningsdygtig.  
Jette Rosenfold og Erik Damskier valgtes som stemmetællere. 
 
2. Beretning fra bestyrelsen 
Formanden aflagde sin og bestyrelsens beretning.  

Beretningen er tilgængelig på www.nysted.dk., men det er på sin plads her at 
nævne NOFs anerkendelse af og beundring for Mogens Lundhs indsats. Der blev 
oplæst et brev fra Mogens.  

Flere havde kommentarer til beretningen. 

Bjørn Ohl spurgte om NOFs relation til Venligboerne.  Svaret var, at NOF støtter 
Venligboerne og har doneret 3.000 kr.  Anna Eisler uddybede med at fortælle, at 
der er tale om en forening, hvor byens flygtninge møder danskere, og der løses 
konkrete opgaver. Den 16. april er der et madarrangement i Sognehuset. 

Finn Rossdahl håbede på en ny drejning i forhold til centraliseringsplanerne fra 
kommunens side, efter at den tidligere kommunaldirektør har forladt kommunen. 

Arne Høegh takkede formanden for hans arbejdsindsats og gjorde opmærksom 
på, at kommunen udtrykker respekt for Nysted. Han fremhævede tillige, at der 
var mange ting at rette op på i byen, f.eks. var det uanstændigt, at kommunen 
laver blomsterområder, som overtages af tidsler, så tidligere grønne plæner nu er 
utilgængelige.  

Mugge Klarskov var modstander af, at envejskørslen i Adelgade var ophævet. 
Det medførte en del kommentarer.  
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Hvorfor skulle Adelgade være ensrettet, når resten af Adelgade ikke var det, 
uden at det havde givet problemer for den anden halvdel. En begrundelse var, at 
det skabte en bedre tilgængelighed for den del af byen. Butikkerne havde ikke 
haft indvendinger mod ophævelsen. Det er desuden sådan, at hvis man kører fra 
Jernbanegade mod højre ad Adelgade, skal modkørende vige, så de, der kører på 
Adelgade, kan selv vælge, om de vil vige eller viges for.   

Hans Jørgen Hansen støttede beslutningen om ophævelse af ensretningen på 
Adelgade og opfordrede til, at der bliver så lidt forbud som muligt i Nysted. 

Mugge Klarskov fremhævede desuden, at det som kørestolsbruger var vanskeligt 
med parkeringspladser i området.  Astrid Hørbye gjorde opmærksom på, at der 
på torvet ved biografen er en beskyttet plads for handicappede. 

Erik Damskier efterlyste feedback på, hvordan folk ser på og benytter 
hjemmesiden for Nysted. Besøgstallet er stigende, men kan sagtens udvides til, 
at beboere, tilflyttere og besøgende som en selvfølge bruger www. nysted.dk 

Helle Munck spurgte, om NOF havde planer om at udvide sine aktiviteter og 
inddrage andre aktører, bibliotek, skole, borgerservice, så det kunne blive et 
kraftcenter. 

Karl Krarup svarede, at der nok var brug for en nærmere uddybning af det, som 
Helle Munk kaldte et kraftcenter.  

Det medførte engagerede indlæg fra Arne Høegh og Erik Damskier, der begge 
gav eksempler på, hvor den formelle kommandogang fra kommunens side ikke 
virker.  

Mugge Klarskov efterspurgte planer for,  hvordan Nysteds unge mennesker 
kunne få mere ud af at bo i Nysted. Karl Krarup svarede, at NOF ikke ville 
favorisere særlige grupper. Det skulle være et godt sted at bo for alle i Nysted. 
Karen Andersen gav flere eksempler på, hvor unge har muligheder for sport og 
andre aktiviteter i Nysted og omegn. 

Arne Høegh fremhævede det absurde i, at mange børn og unge nu skal bruge 2-3 
timer på transport på grund af det omsiggribende broarbejde. Det var et område, 
hvor kommunen burde følge op. 

Herefter blev formandens beretning godkendt med akklamation. 

 

3. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter 

Arbejdet fortsætter efter de kendte linjer, som er beskrevet på nysted.dk under 
NOF Fokusområder. 
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4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Kassereren Svend-Helge Hansen var forhindret i at deltage, så formanden 
gennemgik regnskabet.  

På dirigentens forespørgsel godkendte forsamlingen det forelagte regnskab. 

 

5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2015 

Budgettet blev behandlet samtidig med regnskab til godkendelse. Kontingent 
foreslås uændret.  

På dirigentens forespørgsel godkendte forsamlingen budget og kontingent. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Karl Krarup var på valg og genvalgtes med akklamation. Mogens Lundh, Finn 
Rossdahl og Arne Høegh opstillede ikke til bestyrelsesposter, i stedet blev  
Henrik Olsen, Jens Jensen og Søren Laurbjerg valgt med akklamation.  

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  og bilagskontrollant samt suppleant for 
denne. 

Arne Høegh og Bertil Frederiksen valgtes med akklamation som suppleanter til 
bestyrelsen. Bo van Würden valgtes ligeledes med akklamation som bilags-
kontrollant og Jette Rosenfold som suppleant for bilagskontrollanten. 

 

8. Indkomne forslag 

Der var indkommet et forslag fra Ruth Felbo, der ønskede en overdækning af 
nogle af bordene på havnen. Finn Rossdahl efterlyste, hvem der skulle påtage sig 
sådan en opgave, hvortil Flemming Henriksen svarede, at det måtte være en 
kommunal opgave. NOF kontakter kommunen med henblik på en opfølgning. 
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9. Eventuelt 

Det blev påpeget, at man lagde vægt på, at campingpladsen kun benytter de 
grønne strandområdet omkring Skansen uden for campingpladsens grund, når 
der er særlige begivenheder, som f.eks. middelalderfestivalen.  

Der er ikke tale om en permanent tilladelse, idet området for en årrække siden er 
frigjort for campinganvendelse og etableret som et åbent grønt område, der er 
stillet til rådighed for byens borgere og besøgende.  

 

Herefter takkede formanden ordstyreren og forsamlingen for et godt møde. 

 

Referent Trine Bech 

23. marts 2016 

Dirigenten Flemming Henriksen har tiltrådt referatet fra Generalforsamlingen 


