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Foreningen  Møde nr. 46 

Nysted Vandtaarn Den 2016-04-09 

 

(Fil: Ref_46_160406) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 6. april 2016 

 

 

1. Til stede   

 Jane Christiansen 

Helle Levisen  

Bertel Frederiksen 

Troels Jørgensen 

Grethe Christensen 

Jens Andreasen 

Bruno L. Jeppsson 

  

 

 

 

 

  

Referent 

JC 

HL 

BF 

TJ 

GC 

JA  

BLJ 

   

2. Mødeformål 

• Ordinært bestyrelsesmøde. 

 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 45 blev godkendt.   

4. Medlemmer  

• Vi er 92 medlemmer 

 

 

4.1 Økonomi  

 • Status 2016 var på forhånd udsendt af BF til bestyrelsen og blev taget til 

efterretning.  

 • Regnskab for 2015 er sendt til bilagskontrollanten.  BF 

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

 • En lang række medlemmer har allerede betalt kontingent. Bestyrelsen 

glæder sig til, at alle medlemmer fortsat støtter op om foreningen.   

5. Status for tårnet  

5.1 Guldborgsund kommune – Intet at bemærke.  

5.2 Strategi   

  At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden.  

5.3 Tårnets indretning  

  Revideret forslag fra Informationsteknik er under udarbejdelse.  

  Udformning af røgventilation og redningsåbninger skal godkendes af Kul-

turstyrelsen.  

 o TJ oplyser, at der er aftalt møde med projektgruppen torsdag uge 

15. 

 

TJ 

  Yderligere iværksættes udarbejdelse af projekt til prissætning. TJ 

5.4 Informationscenter     

  Nettos ejendomsenhed kontaktes med henblik på drøftelser om overdra-

gelse af nødvendigt areal fra matrikelnummer 9h.  TJ 

6. Fonde   

  Fonde der kan ansøges:  

 o SN's Kultur- og Erhvervsfond (har støttet Gedser Vandtårn).  
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 o Møenbogaardfonden.  

 o Thorkild Høeghs Mindelegat.  

 o Puljen ”Ildsjæle” hos RealDania (når samlet budget foreligger).  

 o A.P. Møller Fonden  

6.1 Donationer    

  Intet nyt.  

7. I øvrigt   

7.1 Accessories  

  T-shirts: Der er én T-shirts tilbage, størrelse medium. Der indkøbes ikke 

flere.  

  Postkort:  

 o Mulighed for nye dobbeltfløjede kort med foto på forsiden og teg-

ning af tårnet på bagsiden undersøges. Priser undersøges. HL 

8. Folkeaktier   

  Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre.  

9. Andet   

9.1 Informationstavle   

  ”Postkasse”, hvor der i ”tørvejr” kan anbringes flyers m.v. er indkøbt og 

klar til opsætning. JA 

  Bagsiden er suppleret med nye sponsorer af GC.  

9.2 Åbningstider   

  Åbningstider 2016 blev drøftet. Åbningstider vil principielt være de sam-

me som sidste år. Udkast til flyer udarbejdes.  BLJ 

  Frivillige til hjælp i åbningstiderne efterlyses. Medlemmerne opfordres til 

at melde sig til HL eller JC.  

9.3 Generalforsamling  

  Næste generalforsamling afholdes onsdag den 27. april 2016 kl. 19.00. Alle  

  HL har indgået aftalemed en inspirerende foredragsholder.   

  Detailplanlægning foretaget.  

  Præmier til lodtrækningen indkøbes. BF 

  Indkaldelse og dagsorden gennemgået. Materialet udsendes kommende 

weekend. BLJ 

  TJ kontakter emne til ordstyrer. TJ 

9.4 Nye tiltag  

  Elever fra Nysted Skole kan bruge Nysted vandtårn som et projektarbej-

de i en hel uge. Skolen har oplyst, at tidspunktet er i ugen op til som-

merferien 2016. Resultatet kan indgå i vores egen udstilling. HL/JC 

  JC foreslår, at den lokale tv station MTV kontaktes med henblik udsen-

delse af et indslag, der blandt andet kan tage udgangspunkt i vores jubi-

læumsfilm. JC 
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  Vejvisersten i fortovet TJ 

 o TJ har afholdt møde med Aktivitetshuset, som er meget begej-

strede og udarbejder forslag.  

 o Kommunen har sagt OK.  

 o Møde med Nysted Bevaringsforening og Facaderådet er aftalt. TJ 

9.5 Forskelligt    

  Gamle billeder fortsætter nu med trykning og indramning. JC 

  JC foreslår, at Kulturstyrelsen forespørges om, hvilken metode Gåsetår-

net isoleres med. BLJ 

  Flagstænger, flag og støvsuger indkøbt.  

  BF’s glimrende forslag om at kunne afspille vores film i tårnet afprøves 

ved at afsøge markedet for egnede skærme.  TJ/JA 

  Det blev besluttet at opfriske tårnets port med maling. TJ/JA 

    

10.  Næste bestyrelsesmøde  

• Onsdag den 25. maj 2016 kl. 19 i Kettinge. 

 

Alle  

 

Referat tilsendt pr. e-mail:   

v Bestyrelsen  

v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse 

v Foreningens hjemmeside 

v Projektgruppen  


