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Foreningen Nysted Vandtaarn  

v/ Formand Troels Jørgensen – Fuglegårdsvej 6, 4892 Kettinge (Fil: Gen-2018-Referat) 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Til stede var 15 af foreningens medlemmer 

 

Dagsorden  

1. – Valg af dirigent 

Formand Troels Jørgensen bød velkommen til den 10. generalforsamling i foreningens histo-
rie og foreslog Karl Krarup som dirigent. 

Karl Krarup takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i over-
ensstemmelse med vedtægten. Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod indkaldel-
sen eller dagsordenen. 

 

2. – Bestyrelsen aflægger beretning 

Status for tårnet 

Vores samarbejdspartner Informationsteknik AB har udarbejdet projekt på den tekniske løs-

ning med projektorer og lyd, og har beregnet et detaljeret og gennembearbejdet tilbud på 

installationen. 

Opførelse af bygning til informationscenter, ombygnings-, El- og VVS-arbejder for selve tår-

net er beregnet, og et kvalificeret overslag på den samlede økonomi foreligger nu. 

Yderligere er der udarbejdet et driftsbudget i forbindelse med den ”Unikke” installation.  

Bestyrelsen har kontakt til en ekstern rådgiver, der skal hjælpe med at udforme professio-

nelle ansøgninger til de store fonde. 

Efter at Guldborgsund Kommune er ophørt med at drifte det katodiske system, har vi haft 

Force Instituttet til at gennemmåle anlægget, og de har fundet et par mindre fejl der skal 

udbedres. 

I forbindelse med den meget fugt i årets løb er der konstateret algevækst på syd og vest si-

den forneden på tårnet, og samtidig er der konstateret utætheder mellem sokkel og tårn, så 

der kommer vand ind på gulvet.  

Det er bestyrelsens opfattelse, at både det katodiske system og utæthed lige over soklen er 

kommunens ansvar, idet den har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse 

Vi har fået etableret ”Mobil Pay” - nummer: 76473 

 

Referat fra ordinær generalforsamling  
afholdt den 16. april 2018 kl. 19.00 
på biblioteket i Nysted 
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Bruno har fortalt om vandtårnet ved to arrangementer hos Stoppestedets venner og Røde 

kors. 

Fonde  

Vandtaarnsforeningen har købt en aktie på kr.1.000,- i ”Nysted Julelys” 

Clean Team har sponseret rengøring af tårnet inden åbningen. 

Årets gang 

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

tårn. Besøgstallet har været på samme niveau som 2016. 

Vi er nu 95 medlemmer – glædeligt 11 flere end ved sidste generalforsamling. 

TV-M har optaget en film af ca. ½ times varighed om vandtårnet. Optagelsen bliver lagt på 

hjemmesiden.  

Fremtiden  

Prissætning af det samlede projekt er udført og ansøgning til fonde pågår. 

Den Sociale Virksomhed i Guldborgsund er færdige med støbning af Vejvisersten til fortovet 

fra Nysted Rådhus til Vandtårnet, og Kunstlinjen vil blive etableret inden vi åbner for sæso-

nen. Motiverne på stenene vil være Vandtårnet der vil ligge pr. 25 meter. Imellem dem vil 

der pr. 2,5 meter blive lagt keramiksten i varierende størrelser på 1-3 stk. chaussesten i for-

skellige farver og med forskellige motiver.  

Kunstlinjen kommer til at gå fra Råhuset i Adelgade til Biblioteket og i stien forbi Bønnelyck-

es 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 drøf-
tet. Forsamlingen opfordrede bestyrelsen til 

▪ At sætte sig et mål for antallet af medlemmer 

▪ At udarbejde en pjece der fortæller om tårnet, med åbningstider og indmeldelses-
blanket 

▪ 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 2017, og uddybede speci-
elt konto 20 og 22. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

  

4. – Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om et årligt kontingent på kr. 100 blev enstemmigt vedtaget. 
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5. – Indkomne forslag herunder planer for det kommende år 

Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne. 

Planerne for det kommende år er belyst under formandens beretning. 

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

Troels Jørgensen, Grethe Christensen og Bruno L. Jeppsson var på valg og villige til genvalg. 

Alle blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode. 

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  

Et medlem foreslog, at der etableres et webkamera øverst i tårnet. Den glimrende idé vil be-
styrelsen afprøve om det er en realistisk mulighed. 

Med dirigentens og formandens tak for god ro og orden sluttede generalforsamlingen kl. cir-
ka. 20.00. 

Fortælling 

Bestyrelsesmedlemmerne Jane Christiansen og Helle Levisen havde tilrettelagt en inspireren-
de fortælling om særlige personer i Nysted, herunder om en apoteker, et skibsværft og ikke 
mindst om en sygeplejeforening der blev opløst 1895. 

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 


