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Foreningen  Møde nr. 39 

Nysted Vandtaarn Den 2014-11-27 

 

(Fil: Ref_39_141126) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 26. november 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. 38 blev godkendt.   

4. Medlemmer  

• Vi er 78 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 tårnet  

5.1 Guldborgsund kommune  

 • Borebiller  

 o Forbehold vedrørende borebiller er nu fjernet fra forsikringspolicen.   

5.2 Strategi   

  Ved workshoppen blev Bestyrelsen bedt om at overveje, hvorvidt strate-

gien for tårnets indretning fastholdes.  

  Efter at have drøftet spørgsmålet har Bestyrelsen besluttet at fastholde 

strategien om en unik installation, der ikke findes andre steder i verden.  

5.3 Tårnets indretning  

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

tårnet kan anvendes i fuld højde. Plan 1 skal ikke bruges til ophold og 

udstilling. – Møde afholdes med arkitekt inden udgangen af december. TJ 

  Møde mellem arkitekt og Informationsteknik planlægges til gennemførel-

se i januar 2015. TJ/BLJ 

  Der henvises i øvrigt til notat fra den afholdte workshop.  

5.4 Informationscenter     

  Ved workshop den 2014-10-22 fremlagde Arkitektfirmaet Friis Andersen 

A/S et revideret udkast.  

  Forslaget er godkendt i sin nuværende form og kan bruges til prissæt-

ning. Inden detailprojekt skal det overvejes om det kunne være en idé, 

at ’dreje’ bygningen over mod Netto, hvilket vil give bedre udsyn til selve  
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tårnet. 

6. Fonde   

  Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond: 

o Der er fremsendt ansøgning om midler til projekteringsomkost-

ninger til informationscenteret.  

6.1 Donationer    

  Som tidligere oplyst har Thorkild Høeghs Mindelegat givet en meget ge-

nerøs donation på hele 100.000 kroner, hvilket er til meget stor gavn for 

de kommende processer.  

7. Temamøde – Workshop  

 • Workshop gennemført den 2014-10-22. Der henvises til det udsendte no-

tat, der også kan læses på hjemmesiden.  

8. Projektgruppen   

 • Den projektgruppe, der blev etableret ved workshoppen på The Cottage 

er optaget som medlemmer i foreningen. Det sker som et led i en tætte-

re tilknytning mellem rådgiverne og foreningen.  

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 Informationstavle   

  Ændres i december som aftalt og suppleres med vandret plade for op-

klæbning af supplerende oplysninger.  

  Kan vi få et kommunalt henvisningsskilt oppe ved Fuglsangvej?  

11.2 Åbningstider   

  Åbningsdage i efterårsferien 2015 er besluttet til at være torsdag, fredag 

og lørdag.  

  Næste turistsæson:  

 o Det er besluttet, at holde åbent, når der er andre, større arran-

gementer i byen.  

 o Muligheden for at få hjælp fra medlemmerne som frivilligt arbejde 

i åbningstider skal bearbejdes.  

  ”Fodspor” søges ’solgt’ til Borgmesteren.  JC 

 o Det kunne overvejes at udvide ordningen til andre dele af Nysted, 

jævnfør brochurerne Rundt om Nysted, Rundt i Nysted og Nysted 

Kultursti.   

11.3 Generalforsamling  

  Muligheder for at få et større fremmøde ved næste generalforsamling 

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

yderligere (gentagelse):  
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 o Spisning 

o Foredragsholder 

o Udflugt 

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

at de møder op. 

o Udlevere billetter til for eksempel Geo Center Møn, Vordingborg 

Borgcenter. – Priser undersøges. JC 

  Næste generalforsamling afholdes 22. april 2015 kl. 19. Alle  

11.3 Nye tiltag  

  Det overvejes om elever fra Nysted Skole kan bruge Nysted vandtårn 

som et projektarbejde.  

12.  Næste bestyrelsesmøde  

• Onsdag den 21. januar 2015 kl. 19.  

 

Alle  

 

Referat tilsendt pr. e-mail:   

v Bestyrelsen  

v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse 

v Foreningens hjemmeside 

v Projektgruppen  


