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Til stede var 20 ud af foreningens 81 medlemmer 

 

Dagsorden  

1. – Valg af dirigent 

Formand Troels Jørgensen bød velkommen til den 9. generalforsamling i foreningens historie og fore-
slog Karl Krarup som dirigent. 

Karl Krarup takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmel-
se med vedtægten. Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod indkaldelsen eller dagsordenen. 

 

2. – Bestyrelsen aflægger beretning 

Status for tårnet 

Tegningerne til det tidligere projekt er blevet ændret, så trappen er flyttet hen umiddelbart indenfor 

indgangsdøren, og bassinet i bunden er gjort større. Herudover er der blevet indtegnet teknikrum i 

stuetagen. 

Igennem hele perioden fra sidste generalforsamling har der været afholdt møder med Informations-

teknik, for at få færdiggjort den ”Unikke Installation”, og vi er nu så langt, at vi i dag kan fremvise det 

projekt vi arbejder videre med. 

Tidligere var det på tale at fjerne vandbeholderen øverst i tårnet, men der er nu udarbejdet et spæn-

dende projekt med et ophængt prisme i glas, der ved belysning kan fremvise alle mulige farvespil på 

tankens vægge.  

Informationsteknik har udarbejdet projekt på den tekniske løsning med projektorer og lyd, og har også 

beregnet en overslagspris på installationen. 

Det næste skridt er at samle Projektgruppen for at få prissat ombygnings-, El- og VVS-arbejder. 

Bestyrelsen forventer, at disse opgaver er afsluttet, så den samlede økonomi kan være klar inden 

sommerferien. 

Fonde  

Bestyrelsen besluttede ikke at ansøge Thorkild Høeghs Mindelegat i 2016. De tidligere donationer er 

ikke brugt i tilstrækkelig grad. Årsagen er dels, at projektet er knap så langt fremme som forventet, 

dels at rådgiverne i stort omfang har arbejdet uden at kræve honorar på basis af ”no cure no pay”. 

LF Skilte har doneret trykning af billederne fra udkastene til de gamle vandtårne. 

 

Referat fra ordinær generalforsamling  
afholdt den 26. april 2017 kl. 19.00 
på biblioteket i Nysted 
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Bestyrelsen havde besluttet er der ikke søges fonde i 2016, men at alle kræfter skal bruges på at sø-

ge, når projektet er fuldt gennemarbejdet med hensyn til økonomi i etableringsfasen og den fremtidi-

ge driftsøkonomi. 

Det er med i bestyrelsens overvejelse, at samarbejde med en ekstern person/rådgiver i forbindelse 

med udfærdigelse af ansøgningen til Fondene (fundraising). 

Årets gang 

Som tidligere har der været åbent i turistsæsonen, med permanent udstilling og åbent tårn. 

Der er indkøbt en 50” fladskærm, der i åbningstiderne afspiller Jubilæumsfilmen, samt Informations-

tekniks film om den fremtidige Unikke Installation. 

Nysted Skole har i ugen op til sommerferien brugt tårnet som projektarbejde. Det blev en fantastiks 

udstilling, hvor eleverne på hver deres måde i papmache og farver udformede deres syn på vores 

Vandtårn. 

Projektarbejdet vil også indgå i udstillingen i år. 

Vi er nu 81 medlemmer – desværre mindre end sidste generalforsamling. 

Om sommeren vil der være opsat en postkasse til Flyers, der fortæller om tårnet og åbningstider på 

skiltet foran Vandtårnet. 

Indgangsdøren er blevet malet og afrensning af algevækst nederst på tårnet bliver bekæmpet nu 

Fremtiden  

Prissætning af det samlede projekt og ansøgninger til fonde. 

Den Sociale Virksomhed i Guldborgsund er så langt med støbning af Vejvisersten til fortovet fra Nysted 

Rådhus til Vandtårnet, at vi regner med at etablere Kunstlinjen inden sommerferien. Motiverne på ste-

nene vil være Vandtårnet der vil ligge pr. 25 meter. Imellem dem vil der pr. 2,5 meter blive lagt kera-

miksten i varierende størrelser på 1-3 stk. chaussesten i forskellige farver.  

Kunstlinjen kommer til at gå fra Råhuset i Adelgade til Biblioteket og i stien forbi Bønnelyckes Pakhus 

og i Ny Østergade hen til Vandtårnet. 

I forbindelse med de store begivenheder i Nysted vil der være åbent tårn. 

Plenum  

I forbindelse med forbindelse med beretningens vedtagelse blev specielt medlemstallet drøftet. For-
samlingen opfordrede bestyrelsen til 

▪ At sætte sig et mål for antallet af medlemmer 

▪ At opfinde og gennemføre en hvervekampagne 

▪ At udarbejde en pjece der fortæller om tårnet, med åbningstider og indmeldelsesblanket 

▪ At reklamere på boldklubbens elektroniske stander ved fodboldstadion i Nykøbing 

▪ At udsende remindere, blandt andet om åbningstider 

Formanden takkede for de inspirerende forslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

 

3. – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Kasserer Bertel Frederiksen gennemgik det udsendte regnskab for 2016, og uddybede specielt konto 
20 og 22. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  
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4. – Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om et årligt kontingent på kr. 100 blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. – Indkomne forslag herunder planer for det kommende år 

Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne. 

Planerne for det kommende år er dels belyst under formandens beretning samt den efterfølgende 
gennemgang af det ophængte tegningsmateriale.  

Noget af det der kræver særlig opmærksomhed er Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af det fær-
dige projekt. 

 

6. – Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter 

Jane Christiansen, Helle Levisen og Bertel Frederiksen var på valg og villige til genvalg. Alle blev en-
stemmigt genvalgt for en 2-årig periode. 

Bestyrelsen havde foreslået, at Jens Andreasen indgår i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem for en 2-
årig periode. Jens blev enstemmigt valgt af forsamlingen. 

Som suppleant til bestyrelsen blev Elsa Kock enstemmigt valgt for en 1-årig periode.  

 

7. – Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant 

Anne Svendsen blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollant. 

Elsa Kock blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollantsuppleant.  

 

8. – Eventuelt  

Med dirigentens og formandens tak for god ro og orden sluttede generalforsamlingen kl. cirka. 20.00. 

 

Video  

Efter generalforsamlingen blev den nye video, der viser tårnets indretning, vist.  

Det imponerende værk blev godt modtaget og kan nu ses på foreningens hjemmeside.  

Den inspirerende aften sluttede med indtagelse af en let anretning og diverse drikkevarer i særdeles 
hyggeligt samvær.  

 

Referat tilsendt   Bestyrelsen 

Medlemmerne pr. e-mail 

Foreningens hjemmeside 

 

Konstituering 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: 

▪ Formand Troels Jørgensen 

▪ Næstformand Bruno L. Jeppsson 

▪ Kasserer Bertel Frederiksen 

▪ Bestyrelsesmedlem Helle Levisen 

▪ Bestyrelsesmedlem Jane Christiansen 

▪ Bestyrelsesmedlem Grethe Christensen 

▪ Bestyrelsesmedlem Jens Andreasen 

▪ Bestyrelsessuppleant Elsa Kock 


