
NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.  

 

Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 
23. maj 2017 kl. 14.00 på Nysted gl. 
Rådhus. 
 

Fraværende: Sv. Helge Hansen 

Følgende dagsorden blev godkendt. 

 

1. Drøftelse af ”kraftcentertanker” m.m. med 
Suzanne Jørgensen og Brian Brodersen. Begge er 
inviteret og kommer. 
Søren Laurbergs oplæg til LAN-party blev drøftet. Brian Brodersen er på 
skolens vegne positivt indstillet, men skolen vil først sondere interessen 
blandt eleverne for et sådant party, eller noget der ligner, før der 
arbejdes videre med et arrangement. Skolen kan stille lokaler, herunder 
køkken, til rådighed. 

Suzanne Jørgensen orienterede om ”Børneliv i Nysted”, som er en lokal 
forældreforening, der laver forskellige arrangementer for familier med 
små børn. Repræsentant for ”Børneliv i Nysted” er Stella Nybrud, 
stellaogandreas@live.dk 

Brian Brodersen oplyste, at der kan søges kommunale midler til 
etablering af udendørsaktiviteter. Betingelsen er, at skolen skal være 
medansøger sammen med en eller flere andre foreninger. Det blev 
besluttet, at Brian Brodersen, Suzanne Jørgensen og Søren Laurberg 
sammen kigger på muligheder for ovenstående. 

Man kan også søge midler i ”Fonde.dk” eller ”Puljeguide.dk”. 

Torsdag den 12.-10.-2017 er der åbent hus på skolen. Diverse lokale 
foreninger inviteres denne aften til at promovere sig for de fremmødte.  

 

 

 



 

2. Meddelelser. 
Generalforsamlingens forløb og fremmøde blev drøftet. Fremmødet var 
ikke overvældende, men dog acceptabelt. Bestyrelsen fortsætter 
uændret. Ideer til at synliggøre og promovere NOF efterlyses. 

Arrangementerne med renholdelse af Nysted har været gode. Godt 
fremmøde af hjælpere om lørdagen, og fine traktementer både før og 
efter arbejdet. 

De 4 høje blomsterkummer bør fjernes, hvis Kommunen ikke vil passe 
dem. De 3 runde blomsterkummer passes fortsat af NOF. Karl Krarup 
skriver til Gitte Krogh ang. dette. 

Infocafeen åbner den 6.-6. og fortsætter til den 31.-8. Ledelsen varetages 
kollektivt af Rita Nielsen og Arja Sørensen. 

Karl Krarup retter endnu engang henvendelse til Kommunen om, hvad 
der skal ske med Nysted gl. Rådhus. 

3. Hundeskoven. Herunder status, åbningstidspunkt, 
gæster til åbningen m.m. 
Hans Jørgen Hansen orienterede. H.J.H. og Søren Laurberg er 
tovholdere på opgaven. Det skønnes, at hegningen vil koste ca. 20.000 
kr. NOF indkøber egepæle og sørger for, at de bliver banket i jorden. 
Selve hegnet – 1,40 m i højden – opsættes af en entreprenør. Der 
etableres 2 porte. En lille port til normal ind- og udgang og en større til 
maskiner. Skilt med ordensregler opsættes ved den lille indgang. Åbning 
af hundeparken tilstræbes primo august. Der vil blive afholdt en 
”Begivenhed” ved åbningen. 

4. Bregningestenen. 

Stenen skal stå på det skrå areal udenfor Bregninge Kirke. Der 
afholdes reception onsdag den 14. juni kl. 19.00 ved 
afsløringen af stenen. Alle fra NOF samt NET m. fl. inviteres. Mere 
herom senere. Karl Krarup skriver ud. 

5. Fastsættelse af dato for næste Nytårskur. 
Nytårskur bliver fredag den 12. januar 2018. 

 



6. Dato for næste møde. 
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 22. august 2017 kl. 14.00. 

7. Eventuelt. 
Intet. 

 

Referent 

Jens Jensen  

 

  

 

 

 

 

       

 


