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Foreningen

Møde nr. 13

Nysted Vandtaarn

Den

2011-04-11

Bestyrelsesmøde
den 11. april 2011
1.

Til stede
Jane Christiansen
Helle Levisen
Bertel Frederiksen
Ole Hansen
Troels Jørgensen
Bruno L. Jeppsson

JC
HL
BF
OH
TJ
BLJ

2.

Mødeformål
• Ud fra status, at fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn.

3.

Generelt
• Mødereferat nr. 12 blev godkendt.

•
4.

HL sørger for udbringning af referater til de få, der ikke har e-mail.

HL

Økonomi – Medlemmer

v Der er nu 55 betalende medlemmer.
v Nye medlemmer hverves fortsat ved ”mund til øre” metoden m.v.

Alle

5.

v Status for tårnets renovering

5.1

v Guldborgsund kommune
v Efter at Økonomiudvalget fandt midlerne ved taktforskydning, har Byrådet
bevilliget kr. 2.4 mio. til tårnets renovering.

v Det er på trods af adskillige forsøg endnu ikke lykkedes, at få arrangeret et
møde med GSK med henblik på aftale om gaveskøde.

5.2

6.

TJ



Det er af afgørende betydning, at renoveringen af tårnet kommer i gang
således, at den kan være afsluttet i år.



Der er i bestyrelsen enighed om, at de betingelser, bestyrelsen oprindeligt
fremførte, skal fastholdes. – Det er FNV, der gør GSK en tjeneste, idet FNV
grundlæggende ikke har noget ønske om at være husejer. – FNV har alene
til hensigt at etablere et oplevelsescenter i det renoverede tårn.

Info

Kulturarvsstyrelsen (Kulturarv)


Kulturarv bekræfter, at ansøgningen, bortset fra enkelte mindre betydende
detaljer, er klar og kun afventer oplysninger om ejerskabet.



Kulturarv har yderligere oplyst, at tilskuddet ikke er, men op til 20 %,
dog med et maksimumbeløb.



Foranstående svarer ikke til det GSK har oplyst. Tilskuddet bliver cirka kr.
100.000 mindre end GSK har oplyst til foreningen.



Yderligere er det et faktum, at tilskuddet først udbetales, når renoveringen
er afsluttet og der ligger et godkendt byggeregnskab.

Fonde
v Ansøgning om donation fra APM til indretning er afleveret primo marts.
Endnu intet svar.

BLJ

v JC har undersøgt, hvilke andre fonde, der i givet fald kan søges.

JC
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7.

Temamøde - Workshop

v Gennemført onsdag den 30. marts med stor succes, jævnfør det udsendte
resumé.

v Det er en stor glæde for FNV, at alle specialisterne stiller deres viden til
rådighed.

v Bestyrelsen besluttede, at arbejde videre med den idé, der opstod som en
eftertanke hos én af deltagerne og på baggrund af et indlæg fra en anden
deltager ved workshoppen.
8.

Informationsteknik

BLJ

v I fortsættelse af workshoppen har BLJ korresponderet med
Informationsteknik vedr. skitseprojekt for en af de betydende idéer, der
kom frem.

v Bestyrelsen besluttede, hvilken idé der skal arbejdes videre med og at
indkøbe det drøftede skitseprojekt.

BLJ

o Idéen vil blive præsenteret ved generalforsamlingen.
v Detaljer, terminer og besøg på stedet organiseres.
9.

I øvrigt

9.1

T-shirts


9.2

10.

11.

JC

Den kommende generalforsamling søges omtalt i medierne.

BLJ

Generalforsamling


Materiale udsendt.



Ordstyrer forespørges.

TJ



Drikkevarer og meget let fortæring indkøbes.

JC



Dagsorden og rollefordeling aftalt.

Alle

Hjemmeside


I fuld drift.

BLJ



Gamle billeder er lagt ind på siden.

Info

Andet


12.

JC administrerer alt om T-shirts og afregner med BF.

Pressen


9.3

BLJ

”Overraskelse” i form af banneret med ”BEVAR MIG VEL” blev evalueret og
fundet absolut tilfredsstillende.

Næste bestyrelsesmøde

v 27. april 2011 umiddelbart efter generalforsamlingen.
Referat tilsendt pr. e-mail:
v Bestyrelsen
v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse
v Hjemmesiden

Foreningen Nysted Vandtaarn
(Fil: Ref_13_110411.doc)

