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Foreningen

Møde nr. 26

Nysted Vandtaarn

Den

2013-03-09

Bestyrelsesmøde
den 27. februar 2013
1.

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

2.

Mødeformål
• Ordinært bestyrelsesmøde.

3.

Generelt
• Mødereferat nr. 25 blev godkendt.

4.

Medlemmer
• Vi er fortsat 76 medlemmer.

4.1

JC
HL
BF
OH
TJ
GC
BLJ

•

En pæn del af medlemmerne har betalt kontingent for 2013, men der
mangler fortsat nogle.

•

Aftale om ”hvem der rykker hvem” blev indgået.

Økonomi

•

BF gennemgik status til dato for 2013, der ser fornuftig ud og betegnes
som tilfredsstillende.

•
•

Regnskab og bilagsmappe er overdraget til bilagskontrollanten for kontrol.

BF

Når bilagskontrollanten har kontrolleret regnskabsmaterialet, sørges der
for de nødvendige underskrifter i god tid inden generalforsamlingen.

BF

•

Foreningens bankkonto er: Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892.

5.

Status for tårnets renovering

5.1

Guldborgsund kommune

•
•
•

Dokumenter vedrørende elmåler, modtaget af TJ, sendes til BF.

•

Borebiller

TJ

Der er modtaget opkrævning fra kommunen for ejendomsskat.
Fredede bygninger er fritaget for ejendomsskat. På den baggrund kontaktes kommunen for at få krediteret opkrævningen.

TJ

o TJ fremskaffer, på vegne af kommunen, tilbud på behandling mod borebiller.

o Behandlingen kan dog først foretages, når billerne er aktive. Det vil
sige til foråret/sommer.

5.4

TJ

Tårnets indretning


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



Møde søges arrangeret den 22. eller 27. marts sidst på dagen.

TJ
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5.5

Belysning af tårnet


Belysning i toppen er etableret i henhold til tidligere beslutning.



Belysning i alle vinduerne forneden etableres på et senere tidspunkt, men
er besluttet til udførelse.

OH

Bestyrelsens beslutning meddeles donerende fond.

BLJ


6.

Fonde
 På grund af omkostninger til kran og blyarbejde er tilbuddet for udbedring
af vejrhane forholdsvis højt.
Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond ansøges
om tilskud.

BLJ



Det blev aftalt, at vi endnu engang ansøger Guldborgsund Bevaringsfond.

BLJ



BLJ har gransket betingelserne for Guldborgsund Udviklingspulje og Erindringsmøntmidlerne og kommet frem til den konklusion, at disse to fonde
ikke er relevante for os på nuværende tidspunkt.

BLJ



6.1

Donationer


7.

Temamøde - Workshop

•
8.

Intet nyt.

Afholdes efter møde med rådgivere.

Informationsteknik

•

Intet nyt.

9.

I øvrigt

9.1

T-shirts og mulepose


9.2

T-shirts:
o

Prisen på de nuværende sættes ned til kr. 100,-

o

Efter JC’s undersøgelser, blandt andet hos Gedser Vandtårn, blev
det besluttet at droppe muleposer.

JC

100 år


Juni 2013 fylder tårnet 100 år, nærmere betegnet den 23. juni 2013.



Udvalg bestående af JC, GC og HL har holdt flere møder og fremlagde en
foreløbig plan og et skitsemæssigt budget.
o

Imponerende arbejde!

HL



Begge dele blev grundigt gennemgået og efter supplering og forskellige tilføjelser udarbejder og fremsender udvalget revideret budget og plan, der
drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.



Det kan allerede nu oplyses,
o

At Borgmesteren klipper snoren kl. 10

o

At der vil være musik

o

At der vil være reception

o

At der vil være udstilling inde i tårnet

o

At der vil være meget mere spændende

JC/GC/



DONG kontaktes vedrørende etablering af kikkert i toppen af tårnet.



Oplysningsplade på eksisterende stander. Mål er oplyst til BLJ, der udar-

BLJ
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10.

11.

bejder forslag.

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 er konsulteret og rådet er, at det skal være ”store” aktier.

BLJ

Andet


HL har talt med Erik Thorsen vedrørende eventuel udarbejdelse af film.



Erik Thorsen inviteres til næste møde.



Generalforsamling

HL

o

Det er tidligere besluttet, at generalforsamling afholdes den 18.
april 2013 kl. 19.00 på biblioteket (er reserveret).

o

Indholdet blev gennemgået og udkast til materialet fremsendes til
bestyrelsens godkendelse.

BLJ


12.

Næste bestyrelsesmøde

•

Onsdag den 27. marts 2013 kl. 19 i Kettinge.

Alle

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