
 

 

Referat af KONSTITUERENDE BESTYRELSES- 

MØDE afholdt lørdag den 2.-4.-2016 kl. 14.00 på 

Nysteds gl. Rådhus. 

 

1. Konstituering af bestyrelsen. 

Formand:  Karl Krarup 

Næstformand: Jens Jensen 

Sekretær:  Jens Jensen 

Kasserer:  Svend Helge Hansen 

Medlemmer: Hans Jørgen Hansen, Karen Andersen, Henrik Olsen og Søren 

Lauerberg. 

Suppleanter: Arne Høegh og Bertel Frederiksen. 

2. Follow up på NOF’s generalforsamling den 22.-3.-

2016. 

Det valgte lokale var ikke velegnet. 

Forslag til lokale næste år: Sognehuset eller Skansevej 1. 

3. NOF’s fokusgrupper og bestyrelsesmedlemmernes 

placering i fokusgrupperne. 

NOF’s fokusgrupper og delegeringer dateret 5.-5.-2015 blev revideret og nye 

formænd (tovholdere) blev udpeget til de enkelte områder. Nyt dokument skrives 

og navnene på formændene (tovholderne) vedhæftes i særligt dokument. (Disse 

vedlægges referatet). 

Karen Andersen laver forslag til dagsorden til ”Park og Vej”. 



 

 

Modeller for overdragelse af Nysted gl. Rådhus til borgerne i Nysted på som 

dagsordenspunkt på næste bestyrelsesmøde. 

4. Opfølgning på Kommuneplanstrategien og etablering 

af et tættere samspil med Byrådet. 

Der henvises til Karl Krarups ”FORSLAG TIL SAMSPIL MELLEM LOKALRÅD & BYRÅD I 

GULDBORGSUND KOMMUNE” dateret den 26.-3.-2016. Heri oplistes 5 principper for 

samarbejdet mellem lokalråd og Guldborgsund Kommune, og bestyrelsen bakkede 

enstemmigt op om disse. 

5. Initiativer til etablering af badehus med sauna ved 

Noret. 

Sv. Helge Hansen orienterede kort om planer for badehus m. sauna et sted ved 

Noret. Initiativtagere er Jens Frederiksen, Else Hoffmann, Jens Højgaard og 

Flemming Willum Petersen. 

Bestyrelsen efterlyser tegningsmateriale, forslag til vedtægter for ”badeforening” og 

forslag til finansiering.  

Umiddelbart synes vi godt om tanken/projektet, som bør bakkes op. 

Sv. Helge Hansen og Henrik Olsen udpegedes som kontaktpersoner til projektet. 

6. Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne til NOF-

aktiviteter i 2016. 

Bestyrelsen var enige i at følge op på fokuspunkterne og medvirke ved 

kommuneplansamarbejdet. 

7. Budget for InfoCafeen m.m. 

Karl Krarups oplæg til budget blev gennemgået og tilrettet. Sv. Helge Hansen 

renskriver og udsendes til bestyrelsen. 



 

 

8. Eventuelt. 

Samarbejdsrelationer til andre foreninger drøftedes. 

9. Næste bestyrelsesmøde aftales. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 18.-5.-2016 på Nysted gl. Rådhus. 

Karl Krarup og Jens Jensen udarbejder forslag til møderække for bestyrelsen. 

 

Referent 

Jens Jensen 

 

 

   


