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Til stede var 16 ud af foreningens 71 medlemmer 

 

Dagsorden  

1. – Valg af dirigent 

Leo Thorsen blev foreslået og valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt 
i overensstemmelse med vedtægten. Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod indkaldelsen el-
ler dagsordenen. 

 

2. – Bestyrelsen aflægger beretning 

Tårnets renovering 

Formand Troels Jørgensen indledte med, at det vigtigste i 2011 var at få gennemført renoveringen af 
tårnet, der var ekstremt nødlidende.  

Der var mange op og nedture hen over den første del af året. Efter et møde i januar i forvaltningen 
var vi meget forventningsfulde i forhold til at Teknisk Udvalg ville anbefale igangsætningen. Stor var 
derfor vores skuffelse, da bevillingen IKKE blev givet. 

Bestyrelsen filosoferede meget over en ny strategi og da vi i begyndelsen af marts fik hængt et 12 
meter langt banner med teksten ”BEVAR MIG VEL” op på tårnet, gav det genlyd helt ind på rådhuset. 
Resultatet blev, at centrale byrådsmedlemmer erkendte nødvendigheden af renoveringen og, at øko-
nomiudvalget fandt pengene. 

I slutningen af juni blev der afholdt licitation, hvor det desværre viste sig, at den billigste pris var cirka 
1 mio. større end det af byrådet godkendte budget. Det betød, at sagen igen skulle gennem politisk 
forhandling og yderligere forsinkelse, som måske kunne gøre, at renoveringen ikke kunne gennemfø-
res i 2011. 

Så trådte borgmesteren i karakter. Den 1. august blev der indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde med 
ét punkt på dagsordenen: ”Ekstrabevilling til renovering af Nysted vandtårn.” – En samlet bevilling på 
kr. 3.6 mio. – Det betød, at renoveringen kunne gå i gang lige efter sommerferien og i store træk blev 
afsluttet inden vinteren. 

En stor tak til borgmester John Brædder. 

På nuværende tidspunkt resterer renovering af portalen og porten. Portalen går i gang i løbet af kort 
tid og renovering af porten er bestilt hos entreprenøren. 

Med hensyn til porten, så har foreningen efter ansøgning fået et tilskud fra Guldborgsund Bevarings-
fond på kr. 50.000. Kulturstyrelsen har godkendt vores forslag til renovering og samtidig besluttet, at 
porten skal være ’Københavnsblå’ der er en meget dyb blå farve. 

Den katodiske beskyttelse af stålet i jernbetonen er ved at være afsluttet. Det betyder, at der er boret 
cirka 4.000 huller med hver deres anode, der er forbundet med tynde ledninger. Så lige nu er der et 
’spindelvæv’ af ledninger på den indvendige side af tårnet.  

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling  
afholdt den 19. april 2012 kl. 19.00 
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Tårnets indretning 

Den 30. marts gennemførte bestyrelsen en workshop i Experimentarium i København. Cirka 10 forske-
re, med Jesper Theilgaard i spidsen, stillede deres ekspertiser til rådighed. 

Som bekendt gav workshoppen en uventet drejning, idet en af deltagerne kom med den spændstige 
idé at fylde tårnet med vand i alskens former og farver. 

I forlængelse af den helt nye idé, som bestyrelsen besluttede at få afprøvet, var to medarbejdere fra 
Informationsteknik på besøg i Nysted den 4. maj. 

Den 28. juni var bestyrelsen i Malmø, hvor Informationsteknik præsenterede idéprojektet, herunder en 
videosekvens, som viser principperne for, hvad der kan vises i tårnet. En helt unik installation. 

Projektet blev præsenteret på det store lærred ved et velbesøgt medlemsarrangement i biografen den 
24. oktober under temaet ”Fortid – Nutid – Fremtid” hvor også entreprenøren viste meget dramatiske 
billeder fra tårnets renovering. 

Øvrige forhold 

Det er nu et faktum, at foreningen ejer tårnet. Gaveskødet er tinglyst og ejerskabet træder for alvor i 
kraft, når renoveringen er helt færdig og selve bygningen kan overdrages til foreningen. 

Formanden rettede en stor tak til Thorkild Høeghs Mindelegat, der den 1. november privilegerede for-
eningen med et legat på kr. 50.000, der skal bruges til delvis dækning af honorarer til rådgivere i for-
bindelse med projektering af tårnets indretning. 

Yderligere siger vi mange tak for et tilskud på hele kr. 50.000 fra Guldborgsund Bevaringsfond. 

Formanden foretog nogle præciseringer omkring tårnets alder. Det er et faktum, at kontrakten blev 
underskrevet den 22. december 1912. Af den fremgår det, at tanken skulle være færdig 1. april 1913 
og hele tårnet skulle være afsluttet den 1. juni 1913. Det fremgår af andre kilder, at byens nye vand-
tårn blev sat i drift i juli 1913. – Således er det i 2013, at tårnet fylder 100 år.  

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

 

3. – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Kasserer Bertel Frederiksen gennemgik det udsendte regnskab for 2011. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

4. – Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om et årligt kontingent på kr. 100 blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. – Indkomne forslag herunder planer for det kommende år 

Om planerne for det kommende år fortalte næstformand Bruno L. Jeppsson, at det er at følge renove-
ringen til dørs og få sagen afsluttet i forhold til kommunen og Kulturstyrelsen. 

Yderligere er det planen, at kunne montere den færdigrenoverede port i forbindelse med overtagelse 
af tårnet. 

Det er et faktum, at Kulturstyrelsen har godkendt konceptet ved en præsentation i København, hvilket 
er meget glædeligt. Når der ikke ændres noget udvendigt, så sætter styrelsen kun pris på, at tårnet 
kan bidrage til Nysteds udvikling. 

I nærmeste fremtid vil der blive etableret en projektgruppe, der får til opgave at udarbejde et projekt, 
der kan godkendes af myndighederne og bruges til ansøgninger om fondsstøtte. 

Ved det kommende bestyrelsesmøde i begyndelsen af maj vil bestyrelsen beslutte, hvorvidt man på 
det nuværende projektgrundlag skal foretage nogle indledende drøftelser med bygnings- og brand-
myndigheder. 

Yderligere lægges der op til, at der i juni og august gennemføres en udstilling i stueetagen. Tanken er, 
at historien fra kontraktens underskrift i 1912 frem til og med renoveringen vises på plancher. 
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6. – Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter 

Troels Jørgensen, Ole Hansen og Bruno L. Jeppsson var på valg og alle villige til genvalg. 

Alle blev enstemmigt genvalgt for en 2 årig periode. 

Grethe Christensen blev enstemmigt genvalgt som suppleant. 

 

7. – Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant 

Anne Svendsen blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollant. 

Inger E. Jeppsson blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollantsuppleant.  

8. – Eventuelt  

Næstformand Bruno L. Jeppsson bad om generalforsamlingens tilkendegivelse om eventuel udstedelse 
af en eller anden form for folkeaktier. 

Generalforsamlingen bakkede fuldt op om idéen, der kan medføre endnu større ejerskab for borgerne i 
Nysted. 

Bestyrelsen vil over den kommende periode bearbejde emnet yderligere og på rette tidspunkt frem-
komme med mere konkrete planer. 

Med dirigentens og formandens tak for god ro og orden sluttede generalforsamlingen kl. cirka. 20. 

 

Referat tilsendt   Bestyrelsen 

Medlemmerne pr. e-mail 

Foreningens hjemmeside 

 

Konstituering 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: 

� Formand Troels Jørgensen 

� Næstformand Bruno L. Jeppsson 

� Kasserer Bertel Frederiksen 

� Bestyrelsesmedlem Helle Levisen 

� Bestyrelsesmedlem Jane Christiansen 

� Bestyrelsesmedlem Ole Hansen 

� Bestyrelsessuppleant Grethe Christensen 


