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Bestyrelsesmøde  
den 31. marts 2010   

 

1. Til stede 
Jane Christiansen 
Troels Jørgensen 
Ole Hansen 
Bertel Frederiksen 
Bruno L. Jeppsson 

 
JC 
TJ 
OH 
BF 
BLJ 

   
2. Mødeformål 

• At fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn 
 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 3 blev godkendt. 

• Alle referater er fremsendt til medlemmer med e-mail.  
4. Økonomi – Medlemmer  

v Der er fortsat 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 Alle opfordres til at uddele visitkort ved møder i forsamlinger og lignende. 

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 – Status for tårnets renovering 
v TJ fremviste fotografier af toppen af tårnet, hvor specielt pilastrene mellem 

vinduerne er meget medtagne og formentlig det svageste sted på tårnet. 

v I fortsættelse af tidligere drøftelser samt oplysninger fra GSK’s hjemmeside 
blev det besluttet, at TJ kontakter 

o Direktøren for Teknik og Miljø 

o Udvalgsformanden for Teknik og Miljø 

o Bjerager & Kristensen 

v Foranstående med henblik på at skaffe oplysninger om, hvad GSK agter at 
gøre og hvornår.  

6. Informationsteknik, ekskursion   
v Som det fremgår af tidligere korrespondance, så er der aftalt besøg for be-

styrelsen hos Informationsteknik i Malmö den 28. april 2010, kl. 11. Alle 

 o Mødetidspunkt kl. 8.30 i Kettinge (BLJ kører selv fra Københavnsområ-
det).  

 v BLJ afklarer præcis adresse, nogenlunde afstand og vurderet køretid fra Ket-
tinge. BLJ 

 v Inden mødet formuleres nogle spørgsmål med relevans til det vi vil med 
tårnet og eventuelt samarbejde med Informationsteknik. BLJ 

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 

o Det har ikke været muligt at få direkte kontakt, derfor har BLJ forsøgt 
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via DMI, dog foreløbigt uden svar. 

o Evt. kan TJ hjælpe via lokal forening. 

BLJ 

 v Museumsekspert vedr. erfaring om udstillinger og historik. TJ 

 v Geolog  

 v “Aqualog” med specialviden om vand   

 v DONG, Almegaard kontaktes efter sammenskrivning af “hvad vil vi med 
tårnet” (jævnfør punkt 8)  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  
(jord – vand – luft – ild – himmel) … hvad er det vi vil? … udarbejdes et 
særskilt dokument. 

� Hensigterne er i nogen grad beskrevet i vores målsætning og den tidligere 
ansøgning til fonden, men det blev aftalt, at der skal udarbejdes et samlet 
skrift i et selvstændigt dokument. – BLJ udarbejder forslag. BLJ 

9. I øvrigt  

� JC udleverede et meget interessant forslag til tårnets anvendelse.  

o Forslaget er udarbejdet af en Nysted borger i 2009 og vil indgå i be-
styrelsens overvejelser.  

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

 Inspirationssider 

Ud over nedenstående foreslår JC www.naturama.dk der er et meget 
interessant naturhistorisk museum, beliggende i Svendborg.  

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 orienterede om kontakt til IT-konsulent og vender tilbage til bestyrel-
sen, når der er et færdigt budget og beslutningsgrundlag. 

� Domænet www.nysted-vandtaarn.dk er reserveret for længe siden, men 
endnu ikke aktiveret.   

11.  Næste møde  

vvvv 28. april 2010, kl. 8.30 i Kettinge og 11.00 i Malmö. 

vvvv 12. maj 2010, kl. 19.00 i Kettinge 

 

 
Referat tilsendt pr. e-mail:   
v Bestyrelsen  
v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse 


