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Foreningen  Møde nr. 51 

Nysted Vandtaarn Den 2017-01-29 

 

(Fil: Ref_51_170122) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 25. januar 2017 

 

 

1. Til stede   

 Jane Christiansen 

Helle Levisen  

Bertel Frederiksen 

Troels Jørgensen 

Grethe Christensen 

Jens Andreasen 

Bruno L. Jeppsson 

   

 

 

 

 

  

Referent 

JC 

HL 

BF 

TJ 

GC 

JA  

BLJ 

   

2. Mødeformål 

• Ordinært bestyrelsesmøde. 

 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 50 blev godkendt.   

4. Medlemmer  

• Vi er 83 medlemmer. 

 

 

4.1 Økonomi  

 • Regnskab 2016 var på forhånd udsendt af BF til bestyrelsen og blev taget 

til efterretning. Regnskabet sendes til bilagskontrollanten. BF 

 • Status 2017 var på forhånd udsendt af BF til bestyrelsen og blev taget til 

efterretning.  

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

5. Status for tårnet  

5.1 Guldborgsund kommune – Intet at bemærke.  

5.2 Strategi   

  At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden.  

5.3 Tårnets indretning  

  Udformning af røgventilation og redningsåbninger skal godkendes af 

Slots- og Kulturstyrelsen.  

o Det skal afklares, hvordan materiale til fremlæggelse bliver udar-

bejdet. 

o Arkitekt har anbefalet, at indretningen med ét højt rum med åben 

trappe skal forelægges DBI for vurdering. Omkostningen hertil 

vurderes at ville andrage cirka kr. 75.000,-  

o Foranstående foretages eventuelt på et senere tidspunkt.   

  Tegningsmateriale er revideret efter møde med Informationsteknik. TJ 

 Informationsteknik (IT)  

  Den 2017-01-18 blev der afholdt møde i København med deltagelse af 

Informationsteknik (Kjell Åkerblom/Gustav Rue og TJ/BLJ. Følgende blev 

drøftet/besluttet:  

 
o IT fremlagde egne tegninger, der blev godkendt idet de opfylder 

de beslutninger, der blev taget ved foregående møde vedrørende 
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bassin, teknikrum, platforme m.v. 

o IT’s tegninger videregives til arkitekt.  

 

TJ 

 o IT fremlagde udkast til kromatisk glas i tårnet (inde i tanken). 

Forslaget blev godkendt til videre bearbejdelse. IT 

 o Den samlede bestyrelse bakker op om forslaget og finder det me-

get inspirerende og nytænkende.  

 o Nyt møde med IT er aftalt til den 2017-02-22 klokken 13, i Kø-

benhavn, hvor Informationsteknik og Kjell forventer at kunne 

fremlægge et udkast til det samlede projekt, herunder anlægs-

budget.  

  Den samlede bestyrelse betragter ovenstående som væsentlige skridt i 

den rigtige retning.  

5.4 Informationscenter     

  Nettos ejendomsenhed kontaktes med henblik på drøftelser om overdra-

gelse af nødvendigt areal fra matrikelnummer 9h.  TJ 

  På baggrund af det foreliggende tegningsmateriale iværksættes en kal-

kulation af anlægsbudget. TJ/JA 

6. Fonde   

  Fonde der kan ansøges:  

 o SN’s Kultur- og Erhvervsfond (har støttet Gedser Vandtårn).  

 o Møenbogaardfonden.  

 o Thorkild Høeghs Mindelegat.  

 o Puljen ”Ildsjæle” hos RealDania (når samlet budget foreligger).  

 o A.P. Møller Fonden  

  Udarbejdelse af ansøgninger blev drøftet. Det overvejes, om der kan til-

knyttes en person, der er rutineret i udarbejdelse af ansøgninger af fon-

de, herunder udarbejdelse af driftsbudget, som fonde ofte tillægger stor 

betydning.   

6.1 Donationer    

  Intet nyt.  

7. I øvrigt   

7.1 Accessories  

  Intet nyt.  

8. Folkeaktier   

  Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre.  

9. Andet   

9.1 Informationstavle   

  Intet nyt.   

9.2 Åbningstider   

  Åbningstider 2017 drøftes ved næste møde.  

  Tårnet kan åbnes for besøgende efter aftale med et bestyrelsesmedlem.  

9.4 Nye tiltag  
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  Kontakt til den lokale tv station MTV foretages til næste sæson. JC 

  Vejvisersten i fortovet TJ 

 o TJ er blevet kontaktet af Aktivitetshuset med henblik på aftale om 

det videre forløb.  TJ 

9.5 Forskelligt    

  Algeforekomst på nordsiden af tårnet fjernes. TJ/JA 

  Der organiseres en samlet ekskursion til Gåsetårnet, når det åbner igen.  TJ 

  BF gør opmærksom på, at en besøgende har peget på, at der er ”et hul” i 

gulvet på øverste etage. 

o Rist eller lignende etableres. JA 

  Cylinder i indgangsport skiftes og det aftalte antal nøgler indkøbes. TJ/JA 

  Skema for besøgsstatistik udarbejdet og udsendes til bestyrelsen.  JA 

9.6 Generalforsamling   

  Afholdes 26. april 2017 kl. 19 på biblioteket.  

  Biblioteket reserveres. JC 

  Gæsteoptræden kunne være Informationsteknik, der præsenterer det 

færdige projekt. BLJ/TJ 

  Drøftes videre ved næste bestyrelsesmøde. Alle  

10.  Næste bestyrelsesmøde  

• Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19 i Kettinge. 

 

Alle  

 

Referat tilsendt pr. e-mail:   

v Bestyrelsen  

v Medlemmer der har oplyst e-mailadresse 

v Foreningens hjemmeside 

v Projektgruppen  


