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Bestyrelsesmøde  
den 4. marts 2010   

 

1. Til stede 
Ole Hansen 
Bertel Frederiksen 
Bruno L. Jeppsson 

  
OH 
BF 
BLJ 

 
2. Mødeformål 

• At fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn 
 

3. Generelt  

• Intet at bemærke.  
4. Økonomi – Medlemmer  

v Der er foreløbig 24 betalende medlemmer. 

v Nye medlemmer hverves fortsat ved ”mund til øre” metoden og blandt an-
det ved hjælp af de glimrende visitkort, som BF har fået fremstillet. 

v Det er besluttet, at BLJ i løbet af foråret udarbejder udkast til en ”flyer” 
eventuelt i form af et brevkort som OH har eksempler på. 

 

5. Guldborgsund kommune 
v Intet nyt om TJ’s drøftelser med Borgmester John Brædder vedrørende den 

seneste rapport om tårnets renovering.  

v BF udleverede et udskrift af sag nr. 57 (J.nr. / Sagsnr. 00.01.00.G00 / 
07/46623) fra GSK’s hjemmeside. 

Efterskrift 

v Efterfølgende har BLJ udskrevet de fleste af bilagene, hvoraf en skrivelse af 
den 2010-02-04 fra Bjerager & Kristensen ApS til GSK specielt er interes-
sant, idet det blandt andet fremgår, 

o At der arbejdes grundigt med sagen 

o At der foreligger udkast til en tidsplan, der indebærer, at tårnets reno-
vering kan starte i marts 2010 og afsluttes i september 2010.  

o At en ny metode for renovering er foreslået. En kombination af traditi-
onel betonreparation og katodisk beskyttelse foreslås efter at Teknolo-
gisk Institut har været konsulteret. 

o At renoveringen overslagsmæssigt vurderes til at koste kr. 2.9 millio-
ner excl.moms. 

o At GSK er begyndt at arbejde med økonomien for alvor. 

o At GSK vurderer, at Kulturarvstyrelsen vil kunne acceptere udbed-
ringsmetoden.  

 v Foranstående betyder, at BLJ foreslår, at FNV snarest kontakter GSK og op-
fordrer til, at FNV for alvor kommer på banen som medspiller.   

6. Informationsteknik  
v Som aftalt ved seneste møde har BLJ meldt positivt tilbage vedrørende eks-

kursion til det indrettede vandtårn i Malmø. 

v Følgende datoer foreslås: 

o 27. eller 28. april 

o 4. eller 5. maj  

o 11. eller 12. maj  

 



                                                      

Side 2 af 2 

    

Foreningen Nysted Vandtaarn  
(Fil: Ref_03_100304.doc) 

o 25. eller 26. maj. 

v Bestyrelsen bedes melde til BLJ, hvilke dage der er passende, hvorefter BLJ 
aftaler det nødvendige med Informationsteknik.  

7. Næste skridt  

 v Med henblik på udarbejdelse af en egentlig projektbeskrivelse skal der tages 
kontakt til yderligere inspirationskilder og eksperter. Følgende er foreløbig 
besluttet udover Informationsteknik. 

 

 v DMI, Jesper Theilgaard BLJ 

 v Museumsekspert vedr. erfaring om udstillinger og historik. TJ 

 v Geolog  

 v “Aqualog” med specialviden om vand   

 v DONG, Almegaard kontaktes (BF fremskaffer kontaktoplysninger)  TJ 

 v Eon, forsyningsselskab  

 v Grundfos, har udviklet en film og en form for Experimentarium  BLJ 

8. Elementerne  

� Med henblik på yderligere fokusering på hvad tårnet reelt skal indeholde 
skal vi på næste møde indgående drøfte en beskrivelse af de enkelte 
elementer (jord – vand – luft - ild), hvad er det vi vil? Alle 

9. I øvrigt  

� OH oplyste, at leverandør af T-shirt er ”gået kold” og foretager fornyet hen-
vendelse til oprindelig leverandør. OH 

 � BLJ overvejer udformning af folder, der kan anvendes som appetitvækker, 
eventuelt på bagsiden af den type kort, som OH er i besiddelse af. BLJ 

 Inspirationssider  

o http://www.universefonden.dk/  

o http://www.danfossuniverse.com/  

o http://www.grundfos.dk/  

o http://www.naturvidenskaberneshus.dk/  

o http://www.informationsteknik.com   

10. Hjemmeside  

� BLJ fremviste udskrifter fra www.skansen-nysted.dk og foreslår, at der 
etableres en hjemmeside efter tilsvarende principper. 

� Det blev aftalt (og efterfølgende telefonisk med TJ), at BLJ kontakter en af 
BLJ kendt konsulent med henblik på fremskaffelse af et tilbud. 

� BLJ vender tilbage, når tilbuddet er fremme.  

11.  Næste møde  

vvvv 31. marts 2010, kl. 19 i Kettinge. 
 

 
Referat tilsendt pr. e-mail:   
v Bestyrelsen  


