NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den
7. februar 2017 kl. 14.00 på Nysted gl.
Rådhus.
Fraværende: Henrik Olsen.
Følgende dagsorden blev godkendt:

0. Meddelelser.
Ingen.

1. Samarbejde mellem NOF og Nysted Skole. Oplæg
v. Brian Brodersen om Kraftcentertanker (BB
inviteret til kl. 15.00).
Kraftcentre opstår når skolen, daginstitutionen og lokale foreninger
samarbejder. Samarbejdet kan støttes med kommunale kroner. Brian
Brodersen ønsker, at han som skoleleder samt daginstitutionslederen,
Suzanne Jørgensen, deltager i NOF’s bestyrelsesmøder for derved at
kunne formidle et samarbejde. Det blev besluttet, at invitere de to
nævnte personer til vores møder.

2. Deltagelse i netværksmøde den 22.-2. kl. 14.00
med frivilligkoordinator Johanne Braun.
Karen Andersen, Sv. Helge Hansen og Hans Jørgen Hansen deltager i
ovennævnte møde. Søren Lauerberg og Sv. Helge Hansen orienterede
fra møde i GSK om at søge puljemidler. Sv. Helge Hansen tilmelder os
foreningsportalen.

3. Samarbejde med Net om ansøgning til Projekt
Bosætning fremsendt til GSK den 21.-12.-2016.
NET (Flemming Willum Petersen) og NOF (Karen Andersen, Flemming
Henriksen og Sv. Helge Hansen) har sammen udarbejdet projektbeskrivelse og ansøgt om 40.000 kroner dertil.

Der støttes med 30.000 kroner.
Projektbeskrivelsen tilrettes det mindre beløb. Sv. Helge Hansen sender
den reviderede projektbeskrivelse til bestyrelsen.
Udmærket samarbejde med NET.

4. Samarbejde med Kettinge Bylav om cykelsti til
Nykøbing F.
Kettinge Bylav og NOF har rettet fælles henvendelse til GSK om
etablering af cykelsti fra Øster Toreby til ”Trekanten” ved Frejlev. Vi har
ikke modtaget noget officielt svar på henvendelsen, men
etableringsomkostninger på 5,5 millioner kroner er medtaget på GSK’s
budget for 2018. Flemming Jantzen har ligeledes tilkendegivet, at
projektet bliver til noget.

5. Retningslinjer for samarbejde mellem Lokalråd og
Byråd.
Kredsen af lokalråd har modtaget svar fra borgmester John Brædder.
Svaret indeholder mange positive vendinger, men NOF er skuffet over, at
svaret på ingen væsentlig måde forpligter GSK til noget som helst i
forhold til lokalrådene.

6. NOF og den kommende Kommuneplan.
Den kommende kommuneplan er i offentlig høring i perioden 22. februar
til 26. april 2017. Kommunen tilbyder, at administrationen kan medvirke
ved decentrale møder om den kommende kommuneplan. Jens Jensen
kontakter Kettinge Bylav og Øster Ulslev med henblik på et sådant
fællesarrangement. Såfremt Kettinge Bylav og Øster Ulslev ønsker at
medvirke, bør de tre bestyrelser samles til et koordinerende møde
medio marts.

7. Follow up med TMU vedr. dispensationer og
anvendelse af Lokalplan 132 i Nysted og
henvendelse fra Kulturmindeforeningen og
Bevaringsforeningen til Byrådet.
Karl Krarup og Jens Jensen orienterede om møde med Flemming Jantzen
og Dennis Fridthjof fra TMU. Mødet forløb i en positiv ånd, og

konklusionen på mødet var, at Bevaringsforeningen og NOF inddrages
hurtigt i kommende sager.

8. Follow up på dialogmøder med Kommunen Park
og Vej.
Se tidligere fremsendt referat fra Gitte Krogh, GSK. Jens Jensen skriver
til Poul Henning Nielsen og Flemming Jantzen angående ”afskrabning” af
Paradisrutestien til Holten Strand.
Sv. Helge Hansen orienterede om ophobning af gamle biler m.m. på
adressen Adelgade 31. GSK er inde over sagen, og Sv. Helge Hansen
følger op. Der skal ligeledes følges op på aftaler og tidsfrister om
arbejder, der skal udføres. Sv. Helge Hansen modtager henvendelser om
manglende udførte arbejder.

9. Renholdelse og oprydning i Nysted 2016 og 2017.
Karen Andersen, Søren Laurberg og Hans Jørgen Hansen laver plan til
næste bestyrelsesmøde.

10.

Plantning.

Der er plantet træer på Wichmandsvej i buen ned mod Efterskolen. Der
skal snarest bestilles påskeliljeløg til plantning. Karen Andersen og Hans
Jørgen Hansen meddeler Sv. Helge Hansen om antal og størrelse, så der
kan bestilles.

11.

Trafikskilte.

Hans Jørgen Hansen meddeler Sv. Helge Hansen hvilke skilte, der er
overflødige.

12.

InfoCafeen 2017.

Karl Krarup kontakter mulige kandidater til at lede InfoCafeen i 2017.
Såfremt ingen vil påtage sig opgaven, må vi meddele GSK, at NOF ikke
fremover kan påtage sig opgaven.

13.
a) Forberedelse af Generalforsamling den 14.-3.2017, herunder genvalg og nyvalg til bestyrelsen.

Karen Andersen, Hans Jørgen Hansen og Sv. Helge Hansen er på valg.
Karen og Hans Jørgen modtager genvalg, mens Sv. Helge accepterer
muligt genvalg. Flemming Henriksen foreslås som dirigent.
Generalforsamlingen, som finder sted i Sognehuset, er kun for NOF’s
betalende medlemmer. Generalforsamlingen annonceres i Sakskjøbing
Avis.

b) Hundeskov. ”De frie hundes område”.
Karl Krarup meddeler Frederik Cortes, GSK, hvilket område, der
ønskes anvendt. Der peges på et område bag Syrenvænget.

14.

Årsberetning for 2016.

Den af Karl Krarup udarbejdede årsberetning tiltrædes af bestyrelsen.
Beretningen kommer på præcis og grundig måde omkring årets arbejde.

15.

Regnskab for 2016.

Sv. Helge Hansen orienterede om regnskabet og InfoCafeens regnskab.
Sender ud til bestyrelsen. Sv. Helge indkalder til møde om budget 2017
snarest.

16.

Evaluering af Nytårskur.

Et godt arrangement med en flot udsmykning. Fremover skal nytårskuren
ikke finde sted en lørdag, og de deltagende ”ildsjæle” skal kunne invitere
deres ægtefæller med mod behørig betaling. Dato og sted for næste års
nytårskur aftales allerede på næste møde.

17.

Dato for næste møde.

Næste møde afholdes onsdag den 1. marts kl. 14.00 på Nysted gl.
Rådhus.

18.

Eventuelt.

Intet.

