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Til stede var 17 ud af foreningens 57 medlemmer 

 

Dagsorden  

1. – Valg af dirigent 

Leo Thorsen blev foreslået og valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt 
i overensstemmelse med vedtægten. Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod indkaldelsen el-
ler dagsordenen. 

 

2. – Bestyrelsen aflægger beretning 

Formand Troels Jørgensen indledte med at oplyse, at der ikke har været så lang tid mellem denne og 
den sidste generalforsamling. Årsagen er, at de senest vedtagne vedtægter nu lægger generalforsam-
linger i marts eller april mod de gamle vedtægter, der angav generalforsamling om efteråret. 

Der har været brugt overmåde mange ressourcer på overhovedet at få byrådet til at leve op til løftet 
om at renovere tårnet. 

Det var dybt skuffende, at Udvalget for Teknik og Miljø sendte aben videre til Økonomiudvalget. Det 
afslag gjorde, at bestyrelsen udviklede en kampagne, der blandt andet indebar en del indlæg i dags-
pressen og ikke mindst det 12 meter lange banner med teksten ”BEVAR MIG VEL” på tårnet. Det be-
virkede, at borgmesteren personligt besigtigede tårnet for ved selvsyn at konstatere, at en renovering 
virkelig var nødvendig. 

Resultatet blev, at Økonomiudvalget med god fantasi kunne pege på nogle ”taktforskydninger” i for-
hold til andre anlægsopgaver. Det medførte, at Byrådet den 17. marts 2011 vedtog en bevilling på kr. 
2.4 mio. således, at renoveringen af tårnet kan udføres i år. 

Desværre har det siden vedtagelsen været meget vanskeligt (faktisk umuligt) at komme i kontakt med 
kommunen. Først i morgen (torsdag den 28. april) er det lykkedes at få et møde, tilsyneladende af 
indledende karakter. 

Det er meget skuffende, at kommunen nu har mistet 1½ måned. Tidsmæssigt er det nu tvivlsomt, om 
renoveringen overhovedet kan nås i år. 

I forhold til Kulturarvsstyrelsen havde bestyrelsen fremsendt ansøgning allerede inden Byrådets be-
slutning om bevilling. Kulturarvsstyrelsen, som i store træk har færdigbehandlet sagen, har oplyst, at 
der kan opnås maksimumstøtte på kr. 500.000. Beløbet kan kun udbetales til en privat ejer. Derfor 
ønsker bestyrelsen generalforsamlingens tilslutning til at foreningen erhverver tårnet på et gaveskøde. 

Foreningen (ved Formand og Næstformand) vil i videst muligt omfang fastholde de særlige vilkår, som 
allerede blev fremsat overfor kommunen i november 2010. 

I forbindelse med hele det meget store arbejde med renovering og overtagelse af tårnet er det vigtigt 
at huske på, at foreningen rent faktisk gør kommunen en tjeneste ved at være villig til at blive ejer af 
tårnet, idet tilskuddet fra Kulturarvsstyrelsen ellers ikke ville kunne opnås. 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling  
afholdt den 27. april 2011 kl. 19.00 
på biblioteket i Nysted 
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Tårnets indretning 

Af foreningens formålsparagraf fremgår det blandt andet, at det færdigindrettede tårn gerne skal in-
deholde en idé, der ikke findes andre steder. I bestræbelsen på at leve op til den målsætning har be-
styrelsen gennemført en meget vellykket workshop i Experimentarium den 30. marts 2011. Her stillede 
en række specialister, videnskabsfolk og forskere deres viden til rådighed for idéer til tårnet. 

En medarbejder fra Grundfos foreslog, at der blev bragt noget poesi og kærlighed til vandet ind i tår-
net. På den baggrund foreslog en forsker dagen efter workshoppen i en e-mail, at vandtårnet fyldes 
med vand i mange former. Han foreslog: 

”Et tårn fyldt med vand – vand i bevægelse – vand der sprøjter – vand der falder – vand med 
lyseffekter – vand med musik – vand der bruser. Man skal så bevæge sig op gennem denne verden af 
vandfald - brusende vand – vand på alle sider – boblende vand i store og små glasklare rør – 
prustende pumper . Når man så når op, er der den storslåede udsigt med alle mulige ideer med 
kikkerter, kameraer etc.” 

Den idé var nok aldrig dukket op, såfremt workshoppen ikke var blevet gennemført eller at bestyrelse 
ikke havde formuleret høje mål. 

Bestyrelsen finder idéen så god, at firmaet Informationsteknik er hyret til at udarbejde et egentlig 
skitseforslag efter principperne i ovenstående idé. Skitse projektet forventes at kunne præsenteres 
inden sommerferien.  

Endvidere oplyste formanden, at der i begyndelsen af marts 2011 er fremsendt ansøgning om en 
større donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål. 

Formanden afsluttede med at udtrykke stor tak til den øvrige bestyrelse og for medlemmernes store 
opbakning. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

 

3. – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Kasserer Bertel Frederiksen gennemgik det udsendte regnskab for 2010. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

4. – Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om et årligt kontingent på kr. 100 blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. – Indkomne forslag herunder planer for det kommende år 

Jævnfør vedtægtens § 4 kan der ikke foretages investering i fast ejendom uden beslutning på en ge-
neralforsamling. 

Bestyrelsens har fremsendt forslag om overtagelse af ejerskabet af tårnet på særlige vilkår. 

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at foreningen kan overtage tårnet på et gaveskøde. 

Der var ikke modtaget andre forslag til behandling.  

 

6. – Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter 

Jane Christiansen, Bertel Frederiksen og Helle Levisen var på valg og alle villige til genvalg. 

Alle blev enstemmigt genvalgt for en 2 årig periode. 

Grethe Christensen blev enstemmigt genvalgt som suppleant. 

 

7. – Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant 

Anne Svendsen blev enstemmigt valgt som bilagskontrollant. 

Inger E. Jeppsson blev enstemmigt valgt som bilagskontrollantsuppleant.  

8. – Eventuelt  
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Generalforsamlingen udtrykte stor ros for foreningens flotte arbejde. 

Med dirigentens og formandens tak for god ro og orden sluttede generalforsamlingen kl. cirka. 20. 

 

Referat tilsendt   Bestyrelsen 

Medlemmerne pr. e-mail 


