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Foreningen  Møde nr. 23 

Nysted Vandtaarn Den 2012-09-15 

 

(Fil: Ref_23_120913) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 13. september 2012  

 

1. Til stede 
Jane Christiansen 
Helle Levisen  
Bertel Frederiksen 
Ole Hansen 
Troels Jørgensen 
Grethe Christensen 
Bruno L. Jeppsson 

 
 
 
 
 
 
 

 
JC 
HL 
BF 
OH 
TJ 
GC 
BLJ 

   
2. Mødeformål 

• Ordinært bestyrelsesmøde. 
 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 22 blev godkendt.   

4. Økonomi – Medlemmer  
v Vi er nu 76 medlemmer. 

 

 

4.1 Økonomi  

 v Porten er betalt.  

 v Udbetaling af tilskud fra henholdsvis Kulturstyrelsen og Guldborgsund Be-
varingsfond afventes. 

v Dokumentation og anmodninger om udbetaling er fremsendt af BLJ.  

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

5. Status for tårnets renovering  

5.1 Guldborgsund kommune  

 v Kommunen har oplyst, at der ikke er penge på byggebudgettet til dækning 
af kommunens andel af udvendig vedligeholdelse af port. Det er ikke til-
fredsstillende under hensyntagen til, at kommunen skulle istandsætte tår-
net udvendigt i henhold til Kulturstyrelsens betingelser af 2011-07-04.  

 v Der er konstateret angreb af borebiller i tagkonstruktion og etagedæk. 
Som konsekvens heraf kan tårnet ikke forsikres mod borebiller, hvilket 
heller ikke er tilfredsstillende.   

 v Der fremsendes brev til kommunen vedrørende: 

o Borebiller 

o Manglende lys i toppen af tårnet (fjernet af kommunen i forbindelse 
med renoveringen). 

o Vedligeholdelse af port BLJ 

5.2 Kulturstyrelsen  

 � Sagen om tilskud er afsluttet. 

o Resultatet er, at der udbetales fuldt tilskud, hvilket betyder, at Kul-
turstyrelsen har måttet erkende, at betonrenoveringen og maling af 
tårnet er udført i overensstemmelse med det oprindelige tilsagn.    

 � Kulturstyrelsen har oplyst, at alle oplysninger for udbetaling af tilskud fo-
religger.  

 



                                                      

Side 2 af 3 

 

Foreningen Nysted Vandtaarn 
 

(Fil: Ref_23_120913) 

5.3 Tårnets overdragelse  

 � Ingen bemærkninger.  

5.4 Tårnets indretning  

 � På TJ’s forslag retter TJ henvendelse til arkitektfirmaet Friis Andersen med 
henblik på udarbejdelse af møde med bygningsmyndighederne. TJ 

 � BLJ deltager med rimeligt varsko.  

   

6. Fonde  
v Tilbud på reparation af vejrhane fremskaffes fra Troels Jørgensen A/S, 

hvorefter Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond 
ansøges om tilskud. TJ/BLJ 

 v Ansøgning om tilskud er fremsendt til 

o Døllefjelde-Musse Fordelingsudvalg 

o Lollandsfonden   

 v Ansøgning fremsendes til Thorkild Høeghs Mindelegat med motivering om 

o Lys på tårnet 

o Film om ”fortid – nutid – fremtid” for tårnet BLJ 

   

7. Temamøde - Workshop  

 v Afholdes efter møde med rådgivere og kommunen.   

8. Informationsteknik   

 v Efter mødet har OH foreslået, at Informationsteknik spørges om budget for 
etablering af udvendig belysning med LED lys i skiftende farver.  

o Informationsteknik kontaktes.  BLJ 

9. I øvrigt   

9.1 T-shirts og mulepose  

 � T-shirts:  

o Der gøres ikke yderligere på nuværende tidspunkt i forhold til nu-
værende leverandør, der ikke kan skaffe T-shirts uden ærmer. Info  

 � Anden leverandør verificeres og spørges. JC/GC 

 � Ved ”Åbent tårn” mødte vi en gæst, der fremviste en mulepose fra Gedser 
vandtårn. 

� JC oplyser navn på stof til GC, som fremskaffer yderligere oplysninger. JC/GC 

9.2 Efterårsferien   

 � Det blev besluttet, at der IKKE holdes åbent i efterårsferien.  

9.3 Udstillinger   

 � Udstillingen den 2012-08-05/06/07 blev en bragende succes med mere 
end 275 gæster.   

 � JC fremsender ”inspirationsliste” til BLJ, der resumerer erfaringerne til 
kommende udstillinger. JC 

9.4 100 år  

 � Juni 2013 fylder tårnet 100 år JC 
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 � Jubilæumsskrift i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv? HL 

 � DONG, kikkert? BLJ 

 � Oplysningsplade på eksisterende stander. BLJ 

 � Der udarbejdes et ”datablad” for tårnet. BLJ 

 � Teksterne på plancherne skal nok også oversættes til tysk/engelsk?  

 � I forbindelse med udstillingen overvejes, hvordan belysning kan etableres. 

� Yderligere overvejes pris og lys i toppen af tårnet. 

o Måske har kommunen ’glemt’ at reetablere lyset? 

OH 

OH 

BLJ 

10. Folkeaktier   

 � Drøftes videre på kommende bestyrelsesmøde(r). Alle  

11. Andet   

 � Med henblik på udarbejdelse af en film kontaktes Erik Thorsen. 

o Kontaktoplysninger til BLJ. 
BLJ 

HL 

 � GC oplyste, at hendes firma donerer to nye roll-up’s. 

o Udformning drøftet og besluttet. 

o Foreningen siger MANGE TAK for gaverne.  GC 

 � INCO 

o Det blev besluttet, at ”kontoen” hos INCO skal lukkes.  BLJ 

 �   

12.  Næste bestyrelsesmøde  

v Torsdag den 8. november 2012 kl. 19 i Kettinge. 

 

Alle  

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


