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Foreningen  Møde nr. 32 

Nysted Vandtaarn Den 2013-12-03 

 

(Fil: Ref_32_131118) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 18. november 2013 

 

 

1. Til stede   

 Erik Thorsen 

Jane Christiansen 

Helle Levisen  

Bertel Frederiksen 

Ole Hansen 

Troels Jørgensen 

Grethe Christensen 

Bruno L. Jeppsson 

Gæst  

 

 

 

  

 

ET 

JC 

HL 

BF 

OH 

TJ 

GC 

BLJ 

   

2. Mødeformål 

• Ordinært bestyrelsesmøde. 

 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 31 blev godkendt.   

4. Medlemmer  

• Vi er fortsat 74 betalende medlemmer. 

 

 

4.1 Økonomi  

 • Blev ikke behandlet på dette møde.  

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

5. Status for tårnets renovering  

5.1 Guldborgsund kommune  

 • Borebiller  

 o Betaling er kanaliseres til kommunen. TJ 

 o Dokumentation fremskaffes således at forsikringens forbehold kan 

fjernes. TJ 

5.4 Tårnets indretning  

  Der foreligger endnu ikke noget projekt fra arkitektfirmaet Friis Ander-

sen, som overfor TJ har oplyst, at projektet er ”lige om hjørnet.”  

  Møde med deltagelse af TJ, arkitektfirmaet og brandinspektøren er aftalt.  TJ 

6. Fonde   

  Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond og 

Guldborgsund Bevaringsfond: 

o Svar afventes. TJ 

  JC foreslår, at Danske Spil kunne være en mulighed. Afventer projektet 

for den store installation. BLJ 

  Det overvejes at ansøge Nordeafonden i forbindelse etablering af den 

store installation. BLJ 

  Kopi af tilsagn fra Guldborgsund Bevaringsfond om renovering af vejrha-

ne er rundsendt til bestyrelsen. TJ 

  Ansøgning om donation fra ”Fordelingsmidlerne” afventer, at vi har det 

færdige projekt.  
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6.1 Donationer    

  Thorkild Høeghs Mindelegat har doneret et meget generøst beløb. 

o Takkebrev fremsendes. BLJ 

7. Temamøde – Workshop  

 • Afholdes med rådgivere når skitseprojekt og den principielle tilladelse fo-

religger (gentagelse).   

8. Informationsteknik   

 • Intet nyt.  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   

  Udarbejdelse af film blev drøftet indgående.   

  Særskilt notat udarbejdes og fremsendes til ET og bestyrelsen. BLJ 

11.2 Informationstavle   

  TJ udleverede prøveplade med målsætning til GC. GC 

  Den endelige informationstavle vil blive færdig i begyndelsen af 2014. GC 

11.3 Vejrhane   

  TJ oplyste, at tilstanden snarest vil blive undersøgt fra lift. 

o Derefter revurderes omkostningerne for udbedring. 

 Efterskrift: Vejrhanen er blevet besigtiget fra lift. Status oplyses. TJ 

11.4 Sponsorer    

  Oversigt over sponsorer anføres et passende sted på hjemmesiden.  BLJ 

11.5 Åbningstider   

  Der kan konstateres en efterspørgsel om at kunne komme op i tårnet. JC 

har åbnet flere gange. 

o På næste møde drøftes eventuelle åbningstider. Alle  

11.6 Salg af juletræer  

  JC oplyser, at LIONS sælger juletræer i år og spørger samtidig om det er 

en idé at sælge fra tårnet. – Det gøres kun, hvis tiden tillader det. JC 

12.  Næste bestyrelsesmøde  

• Mandag den 6. februar 2014 kl. 19 i Kettinge. 

 

Alle  

 

Referat tilsendt pr. e-mail:   

v Bestyrelsen og Erik Thorsen 

v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse 

v Hjemmesiden  


