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Foreningen

Møde nr. 24

Nysted Vandtaarn

Den

2012-11-10

Bestyrelsesmøde
den 8. november 2012
1.

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

Afbud

2.

Mødeformål
• Ordinært bestyrelsesmøde.

3.

Generelt
• Mødereferat nr. 23 blev godkendt.

4.

Økonomi – Medlemmer
v Vi er fortsat 76 medlemmer.

4.1

Økonomi

JC
HL
BF
OH
TJ
GC
BLJ

v BF gennemgik foreningens økonomiske status, der ser fornuftig ud og betegnes som tilfredsstillende.

o Se også pos. 6 i dette referat vedrørende donationer.
v Foreningens bankkonto er: Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892.
5.

Status for tårnets renovering

5.1

Guldborgsund kommune

v TJ og OH har været til gennemgang af det katodiske anlæg. I den forbindelse nævnte kommunen intet om strømforbrug til anlægget.

v BLJ har tidligere aftalt med kommunens sagsbehandler, at kommunen skal
betale strømforbrug for det katodiske anlæg, idet det hører med til den
udvendige vedligeholdelse.

v Kommunen kontaktes for at erindres om aftalen samt aftale om, hvordan
målingen praktisk udføres (bimåler overvejes).

BLJ

v Der er fremsendt brev til kommunen vedrørende:
o Borebiller
o Manglende lys i toppen af tårnet (fjernet af kommunen i forbindelse
med renoveringen).

o Vedligeholdelse af port
v På den baggrund har kommunen oplyst, at der betales for vedligeholdelse
af port samt at kommunen sørger for behandling mod borebiller samt installation for lys i toppen af tårnet.
5.2

Kulturstyrelsen


5.3

Sagen om tilskud er afsluttet. Tilskuddet på kr. 500.000 er udbetalt til foreningen.

Tårnets overdragelse


Tilskud fra Kulturstyrelsen er indbetalt til kommunen som et led i aftalen.
(Fil: Ref_24_121108)

Side 2 af 3
5.4

5.5

Tårnets indretning


Det er ikke lykkedes at få gennemført et møde med arkitektfirmaet Friis
Andersen med henblik på udarbejdelse af møde med bygningsmyndighederne.



BLJ oplyser 2-3 datoer, hvorefter TJ aftaler med arkitektfirmaet.

BLJ/TJ

Belysning af tårnet



Forslag til belysning af tårnet var ved mødets afholdelse endnu ikke modtaget fra Informationsteknik.

BLJ

OH fremlagde 3 forslag til belysning
1. Belysning indvendig i toppen af tårnet (til erstatning af de gamle
meget energikrævende armaturer).
2. Udvendig facadebelysning ved placering af 16 LED armaturer på
tårnets udhæng (lys i én farve).
3. Som foranstående og med computerstyrede variable farver.
o



6.

6.1

Forslagene blev drøftet indgående med følgende konklusion:
o

Prøvearmaturer på stedet organiseres.

o

Forslaget fra Informationsteknik afventes, hvorefter der tages stilling til næste skridt.

OH/TJ

Fonde
v Tilbud på reparation af vejrhane fremskaffes fra Troels Jørgensen A/S,
hvorefter Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond
ansøges om tilskud.

TJ/BLJ

Donationer


7.

Forslag 2 og 3 vil kræve godkendelse fra Kulturstyrelsen.

Efter ansøgning har vi modtaget følgende generøse donationer fra
o

Lollandsfonden

kr. 4.500,-

o

Guldborgsund Bevaringsfond

kr. 50.000,-

o

Døllefjelde-Musse

kr. 25.000,-

o

Thorkild Høeghs Mindelegat

kr. 25.000,-



Bestyrelsen er på hele foreningens vegne meget taknemlig for den storsindede opbakning, der er et afgørende grundlag for den videre fremfærd
mod etablering af den unikke indvendige installation.



Af hensyn til større fleksibilitet i fremtiden kontaktes ny bankforbindelse
med henblik på at få et tilbud på etablering af en konto med et indskud på
kr. 50.000,-

BF

Temamøde - Workshop

v Afholdes efter møde med rådgivere og kommunen.
8.

Informationsteknik

v Blev kontaktet efter sidste møde vedrørende forslag til udvendig belysning.
v Forslaget rundsendes til bestyrelsen, når det er modtaget og vil indgå
sammen med de af OH fremsatte forslag (jævnfør pos. 5.5).
9.

BLJ

I øvrigt

Foreningen Nysted Vandtaarn
(Fil: Ref_24_121108)
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9.1

9.2

10.

11.

T-shirts og mulepose


T-shirts:



Anden leverandør verificeres og spørges.



Materiale til mulepose fra Gedser vandtårn.



JC oplyser navn på stof til GC, som fremskaffer yderligere oplysninger.

JC/GC
JC/GC

100 år


Juni 2013 fylder tårnet 100 år

JC



Jubilæumsskrift i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv?

HL



DONG, kikkert?

BLJ



Oplysningsplade på eksisterende stander. Forslag udarbejdes.

BLJ



Der udarbejdes et ”datablad” for tårnet.

BLJ



Teksterne på plancherne skal også oversættes til tysk/engelsk?



Ovenstående og meget mere drøftes videre på kommende bestyrelsesmøder.

Alle

Folkeaktier


Drøftes videre på kommende bestyrelsesmøde(r).



Vidensperson opsøges for yderligere inspiration.

BLJ

Andet


Med henblik på udarbejdelse af en film kontaktes Erik Thorsen.
o



HL

GC oplyste, at hendes firma donerer to nye roll-up’s.
o



Kontaktoplysninger til BLJ.

BLJ

Udkast blev fremlagt og kommenteret. Nye forslag fremsendes.

GC

”Kontoen” hos INCO er lukket.

Info

INCO
o


12.

Næste bestyrelsesmøde

v Torsdag den 17. januar 2013 kl. 17 i Kettinge.

Alle

Referat tilsendt pr. e-mail:
v Bestyrelsen
v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse
v Hjemmesiden

Foreningen Nysted Vandtaarn
(Fil: Ref_24_121108)

