
NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.  
 

Referat af BESTYRELSESMØDE torsdag 
den 8. marts 2018 kl. 14.00 på Nysted gl. 
Rådhus.  
 

Fraværende: Søren Laurberg. 

 

Dagsorden: 

Nyt punkt 6: ”Borgerforslag med henblik på behandling af Folketinget”. 
Lokalråd. 

Nyt punkt 7: ”Smakkelaugets byggeplaner”. 

Herefter flyttes de oprindelige punkter 6 og 7 til 8 og 9. 

1. Status forud for generalforsamlingen den 19.-3. 
a) Konstituering af Bertel Frederiksen som nyt bestyrelsesmedlem i stedet 

for Svend Helge Hansen og legitimering af BF som ny kasserer over for 
Nordea. 

Karl Krarup bød Bertel Frederiksen velkommen som ny kasserer i NOF. 
Formalia vedr. legitimering af den nye kasserer overfor Nordea synes at 
være langsommelig, men KK presser på for at fremme processen, så BF 
kan komme i gang med kassererjobbet. 

b) Bestyrelsens sammensætning pr. 19.-3.-2018 jvf. bilag. 

Karl Krarup, Jens Jensen, Søren Laurberg og Henrik Olsen er på valg. KK 
og JJ genopstiller. SL ønsker ikke at fortsætte, men er villig til valg som 
suppleant. HO er endnu ikke afklaret. 

c) Nyt/nye bestyrelsesmedlem/mer? Forslag? 

Hans Jørgen Hansen og Bertel Frederiksen har mulige kandidater til 
bestyrelsen, og HJH og BF kontakter de pågældende. 

Henrik Olsen printer regnskab og dagsorden i ca. 20 eksemplarer til 
generalforsamlingen. Karen Andersen ordner borddækning m.m. Jens 
Jensen indkøber diverse forfriskninger. 

 



2. Nysted gl. Rådhus 2018+ 
Koncept for udvikling af Nysted gl. Rådhus som et kombineret servicehus 
med kommunale funktioner og et borgerhus for Nysteds foreninger. I 
forbindelse med dette henvises til 2 dokumenter ”180125 - Nysted Rådhus 
funktioner / anvendelse” og ”180203 - Notat fra mødet med Kommunen 
180201”. Det vil også være relevant at forholde sig til Børnegruppens 
Realdania-forslag. 

Med henblik på forberedelse af mødet med Kommunen den 15.-3. kl. 16.00 
vil det være hensigtsmæssigt med en afstemning med NET forinden. 

Bestyrelsen arbejder videre med planerne for Rådhuset som et kombineret 
servicehus med kommunale funktioner og et borgerhus for Nysteds 
foreningsliv. Yderligere undersøgelser af Hejlesen-familiens planer droppes. 

Til mødet med Kommunen den 15.-3. deltager Karl Krarup, Jens Jensen og 
Hans Jørgen Hansen. 

NET og NOF holder fælles møde fredag den 9. marts kl. 17.00. Karl Krarup 
og Henrik Olsen deltager for NOF. 

3. Ny tovholder i ”Badebro-gruppen”. Efter Svend 
Helge Hansens udtræden af bestyrelsen står denne 
opgave ubesat hen. 
Opgaven som tovholder er væsentlig, og bestyrelsen drøftede forskellige 
kandidatforslag. Karl Krarup retter henvendelse til mulig arvtager. 

4. Drøftelse af henvendelse fra Kettinge Bylav om 
deltagelse i deres ”Event” i Kettingehallen den 3. juni 
2018.  
Bestyrelsen er positivt stemt for deltagelse i ”Eventet”. 

Forberedende møde afholdes onsdag den 14. marts. Karl Krarup og Karen 
Andersen deltager.  

5. Borgernært Politi. Samarbejde med Nykøbing F. 
Politi. 
Bestyrelsen er interesseret i samarbejdet, og Karl Krarup tilskriver Politiet 
om dette. Jens Jensen kontakter mulig lokal repræsentant til opgaven. 



6. Borgerforslag med henblik på behandling af 
Folketinget. Lokalråd. 
På baggrund af Erik Damskiers henvendelse udarbejder Karl Krarup forslag 
om lokalråd til behandling i Folketinget 

7. Smakkelaugets byggeplaner. 
Smakkelauget har nye planer for byggeri i tilknytning til eksisterende 
bygning. NOF følger udviklingen nøje, da denne byggesag ikke kun er af 
interesse for Smakkelauget og Havnefrontens Grundejerforening, men også 
for hele Nysted by og omegn. Et tidligere forslag om en ”mock up” vil være 
relevant, så man kan se, hvordan en evt. tilbygning vil tage sig ud. 

8. Dato for næste møde.  
Næste møde afholdes mandag den 26. marts kl. 14.00.  

9. Eventuelt. 
Karen Andersen ønsker cykelruten til Holten Strand opgraderet. Jens Jensen 
arbejder videre med dette. 

 

Referent 

Jens Jensen 

 

  

 

 

 

 

       

 


