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Foreningen  Møde nr. 38 

Nysted Vandtaarn Den 2014-10-04 

 

(Fil: Ref_38_140929) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 29. september 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. 37 blev godkendt.   

4. Medlemmer  

• Vi er 77 medlemmer. 

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

 

 

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 skriftligt.  BF 

5.4 Tårnets indretning  

  Vi nærmer os tilladelse fra brand- og bygningsmyndighederne, hvilket er 

en forudsætning for at tårnet kan indrettes til visionen. 

 TJ forsøger at få fjernet brandadskillelsen mellem plan 1 og 2 således, at 

tårnet kan anvendes i fuld højde. TJ 

5.5 Udenomsarealer    

  TJ oplyser, at Hans Erik Albertsen (HEA) fra Arkitektfirmaet Friis Ander-

sen A/S er indstillet på at reducere arealet samt at hele huset ”skal” gra-

ves ned. 

 Nyt idéoplæg afventes og skal forelægges Kulturstyrelsen til udtalelse, 

når det foreligger.  

6. Fonde   

  Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond: 

o Det blev besluttet, at søge midler til projekteringsomkostninger til 

informationscenteret.  

  Døllefjelde-Musse Markeds Uddelingsudvalg  
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 o Ansøgning indsendt. Reaktion afventes.  

6.1 Donationer    

  Ansøgning til Thorkild Høeghs Mindelegat er fremsendt 2014-09-27.  

7. Temamøde – Workshop  

 • Workshop gennemføres den 2014-10-22 kl. 12.00.    

 • Afholdes på The Cottage, hvor der er reserveret.  

 • Deltagere:  

 o Informationsteknik fra Malmø.  

 o Arkitekt (inviteres af TJ)  

 o Konstruktionsingeniør (inviteres af TJ)  

 o El- og VVS ingeniør (inviteres af TJ)  

 o Bestyrelsen   

 • Hensigten med workshoppen er at få etableret den projektgruppe, som 

skal danne grundlaget for et egentligt projekt, der kan prissættes og 

danne grundlaget for ansøgninger til de store fonde.  

 • Workshoppen vil specielt fokusere på de nødvendige processer.  

 • Forslag til dagsorden udarbejdes og fremsendes til bestyrelsen. BLJ 

8. Informationsteknik   

 • Har accepteret deltagelse i 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 er udsat indtil videre.  

11. Andet   

11.1 Film   

  Nye medlemmer får en DVD ved indmeldelse (til afhentning). 

 Eksisterende medlemmer kan hente et eksemplar hos JC, HL eller BF. 

 Kan sælges til ikke medlemmer for kr. 25,-   

11.2 Informationstavle   

  Ændres som aftalt og suppleres med vandret plade for opklæbning af 

supplerende oplysninger.  

  Kan vi få et kommunalt henvisningsskilt oppe ved Fuglsangvej?  

11.3 Vejrhane   

  Entreprenøren oplyser, at faktura er klar til fremsendelse.   

11.4 Sponsorer    

  Oversigt over sponsorer er lagt på hjemmesiden under ”Foreningen”.   
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11.5 Åbningstider   

  Åbningstider i efterårsferien:  

 o BLJ har ved hjælp af Richard fået udarbejdet en flot flyer, der er 

lagt på hjemmesiden.  

 o Udsendes sammen med dette referat og til Folketidende. BLJ 

  Næste turistsæson:  

 o Præciseres ved kommende møder.  

  ”Fodspor” udskydes til næste år.  JC 

  Udstillingen nedtages efter sidste åbningsdag i efterårsferien og opbeva-

res hos TJ efter nærmere aftale.  

    

11.6 Generalforsamling  

  Muligheder for at få et større fremmøde ved næste generalforsamling 

blev drøftet igen, uden nogen konklusion. – Følgende idéer bearbejdes 

yderligere (gentagelse):  

 o Spisning 

o Foredragsholder 

o Udflugt 

o Sende e-mail til medlemmerne og spørge om, hvad der skal til for 

at de møder op. Alle  

12.  Næste bestyrelsesmøde  

• Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 12 på The Cottage 

• Onsdag den 26. november 2014 kl. 19 i Kettinge. 

 

Alle  

 

Referat tilsendt pr. e-mail:   

v Bestyrelsen  

v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse 

v Foreningens hjemmeside 


