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Foreningen  Møde nr. 35 

Nysted Vandtaarn Den 2014-05-16 

 

(Fil: Ref_35_140513) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 13. maj 2014 

 

 

1. Til stede   

 Jane Christiansen 

Helle Levisen  

Bertel Frederiksen 

Troels Jørgensen 

Grethe Christensen 

Jens Andreasen 

Bruno L. Jeppsson 

  

 

JC 

HL 

BF 

TJ 

GC 

JA 

BLJ 

   

2. Mødeformål 

• Ordinært bestyrelsesmøde. 

 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 34 blev godkendt.   

4. Medlemmer  

• Vi er 75 medlemmer. 

• Medlemmerne opfordres til at tilmelde betaling af kontingent til PBS. 

• Kontakt til de få medlemmer, som endnu ikke har betalt, blev gennem-

gået og aftalt. 

 

 

4.1 Økonomi  

 • Status blev gennemgået af BF og sendes til bestyrelsen. BLJ 

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

5. Status for tårnets renovering  

5.1 Guldborgsund kommune  

 • Borebiller  

 o Dokumentation fremsendt til forsikringsselskab, uden at forbeholdet 

er fjernet. Forsikringsselskabet kontaktes igen.  BF 

5.4 Tårnets indretning  

  TJ har afholdt et møde med rådgiver. Nyt møde afholdes i den kommen-

de uge. Det tilstræbes at projektet udformes så tæt som muligt på op-

lægget fra Informationsteknik.  TJ 

5.5 Stormskade   

  TJ oplyser, at udbedring af stormskade er foretaget. TJ 

6. Fonde   

  Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond: 

o Svar afventes. TJ 

 o Kontakt til øvrige fonde afventer det færdige projekt.  

6.1 Donationer    

  Thorkild Høeghs Mindelegat har doneret et meget generøst beløb. 

o Takkebrev fremsendes (gentagelse). BLJ 
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7. Temamøde – Workshop  

 • Der sigtes efter, at workshop kan gennemføres i august 2014.    

8. Informationsteknik   

 • Kontaktes med henblik på forannævnte workshop.  BLJ 

9. I øvrigt   

9.1 T-shirts  

  T-shirts: Prisen på de nuværende er sat ned til kr. 100,- JC 

10. Folkeaktier   

  Drøftelser og beslutninger udsættes indtil videre.  

11. Andet   

11.1 Film   

  Der er enighed om, at der skal tilføjes et par billeder om renoveringen 

under TJ’s indlæg.  

 Der skal bruges to dramatiske billeder i høj opløsning, som sendes til 

BLJ, som videresender til ET. JA 

11.2 Informationstavle   

  Den meget flotte tavle vil snarest blive opsat. TJ 

11.3 Vejrhane   

  TJ fremviste billede af vejrhanen, der nærmer sig færdiggørelsen og vil 

blive opsat inden turistsæsonen starter. TJ 

11.4 Sponsorer    

  Oversigt over sponsorer anføres et passende sted på hjemmesiden.  BLJ 

11.5 Åbningstider   

  Åbningstider blev drøftet igen.  

o Det blev besluttet at holde åbent ”den sidste søndag i måneden” i 

turistsæsonen. Det vil sige den 29. juni, 27. juli og 31. august.  

 o Åbningstiden er i perioden kl. 14-16.  

 o JC er hovedansvarlig og organiserer vagterne. JC 

 o Der etableres en ”permanent” udstilling på materiale, som GC stil-

ler til rådighed. – GC fremkommer med forslag til tidspunkt for 

opsætning. GC 

 o Pris for ikke medlemmer er kr. 20,-  

 o Udkast til appetitvækker i A4 størrelse udarbejdes. BLJ 

   

  JC foreslår ”fodspor” frem til tårnet. Drøftes med PH i kommunen. JC 

11.6 Generalforsamling  

  Muligheder for at få et større fremmøde ved næste generalforsamling 

blev drøftet.   

  Idéer til næste møde. Alle  



                                                      

Side 3 af 3 

 

Foreningen Nysted Vandtaarn 
 

(Fil: Ref_35_140513) 

12.  Næste bestyrelsesmøde  

• Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 19 i Kettinge. 

 

Alle  

 

Referat tilsendt pr. e-mail:   

v Bestyrelsen  

v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse 

v Foreningens hjemmeside 


