NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den
24. april 2018 kl. 14.00 på Nysted gl.
Rådhus.
Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Fastlæggelse af dato for aktiviteten ”Nysted – Ren
by”.
Det besluttedes at springe arrangementet over for i år. Næste år kan det
evt. blive sammen med NET og muligvis også andre foreninger.

2. Status på ”Badebrosgruppen”.
Badebrosgruppen kan bruge flere medlemmer, men tilstræber at sætte
broen i vandet den 25. april. Der er brug for 2 nye skridsikrede trapper.
Den nye tovholder, Per Jørgensen, undersøger pris på 2 nye trapper. Karl
Krarup ansøger GK om økonomi til disse og evt. andre ekstraordinære
anskaffelser til broarbejdet.

3. Status på ”Borgernært Politi”.
NOF afventer svar fra mulig kontaktperson til Politiet.

4. Fortove i det sydøstlige Nysted.
Det er ønskeligt at følgende fortovsstrækninger forbedres med f.eks.
asfaltbelægning:
Strækningen fra Søvej til Fjordvej.
Strækningen fra Ndr. Kongemarksvej v. Falck til Wichmandsvej v.
Efterskolen og op ad Wichmandsvej til krydset v. Ndr. Kongemarksvej og
videre herfra til C. A. Hansensvej.

Jens Jensen fremsender ønskerne til Gitte Krogh, Guldborgsund Kommune,
bilagt kortmateriale, hvor strækningerne er indtegnet.

5. Økonomi. Bertel Frederiksen om forløbet med
legitimering af hans virke som kasserer samt
Foreningskassens og InfoCafeens økonomi. Desuden
ajourføring af medlemslisten.
Bertel Frederiksen gennemgik i korte træk besværlighederne med
opfyldelsen af formalia i forbindelse med at blive godkendt som ny kasserer i
NOF. Det er kritisabelt, at forløbet skal være så tidkrævende og
omstændeligt.
BF omdelte regnskaber for Foreningskassen og InfoCafeen og gennemgik
disse. Den reviderede medlemsliste blev ligeledes gennemgået, og BF
beklagede, at det havde været nødvendigt med mange erindringsskrivelser.

6. NOF´s bidrag til Kommunens Strategiplan. Hvor
befinder Nysted sig i Strategiplanen?
Karl Krarup har på vegne af NOF fremsendt skrivelse til GK med ønske om,
at Nysted skal figurere mere præcist i Kommunens Strategiplan. Samme
skrivelse er fremsendt til NET og Nysted Sejlklub, så disse kan inspireres,
såfremt de ønsker at påvirke GK´s Strategiplan. NOF hilser alle tiltag til
forskønnelser og aktiviteter, der kan fremme livet på Havnen, velkommen.

7. Bosætningsprojektets status.
Karl Krarup orienterede fra seneste møde i udvalget, der nu består af
Flemming Willum Petersen, Flemming Henriksen og Karl Krarup. Sv. Helge
Hansen er udtrådt.
Bosætningsprojektet promoveres gennem 4 temaer, nemlig:
Prisniveauet i Nystedområdet holdt op mod Københavnsområdet,
Friluftsliv i Nysted og Omegn.
Infrastruktur og levevilkår i Nysted og Omegn.
Kulturliv i Nysted og Omegn.
For på bedst mulig måde at formidle Nysteds fortræffeligheder har udvalget
besluttet, at anvende Facebook, så budskabet kan spredes på hele Sjælland.
Promoveringerne gennemføres under titlen ”Nysted et godt valg”.

8. Drøftelse af Sv. Helge Hansens ”anmeldelse” af NOF
og dens formand.
Sv. Helge Hansen har efter sin udtræden af NOF´s bestyrelse fremsendt et
”bekymringsbrev” til bestyrelsen. Heri kritiseres især formanden for ”nøl”
på en række områder.
Formanden har punkt for punkt tilbagevist kritikken. Svaret er tilgået Sv.
Helge Hansen.

9. Status på Nysted gl. Rådhus som borgerhus.
Til trods for flere henvendelser til GK har NOF endnu ikke modtaget et
konkret svar på, hvad der skal ske med Nysted gl. Rådhus. Vi afventer
nærmere information.

10.

Dialogmøder m. Teknisk Forvaltning.

NOF synes, at samarbejdet er velfungerende og ønsker at det fortsætter.

11.

NOF´s 10-års jubilæum.

Der er usikkerhed om foreningens starttidspunkt. som menes at være den
27. maj 2007. Derfor synes et 10-års jubilæum på nuværende tidspunkt at
være forpasset.

12.

Dato for næste møde.

Næste møde afholdes den 28. august 2018 kl. 14.00 på Nysted gl. Rådhus.

13.

Eventuelt.

Hundeparken har 1-års fødselsdag den 4.-8.-2018.
Denne begivenhed fejres med et mindre komsammen-arrangement for
parkens brugere den 3. august 2018 kl. 14.00 ved Hundeparken.
Der vil blive budt på røde pølser og en tår at drikke. Hans Jørgen Hansen
indbyder parkens brugere.

Referent
Jens Jensen

