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Bestyrelsesmøde  
den 21. september 2011  

 

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

 
 
 
 
 
Afbud   

 
JC 
HL 
BF 
OH 
TJ 
GC 
BLJ 

   
2. Mødeformål 

• Ud fra status, at fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn. 
 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 15 blev godkendt. 

• Udbringning til de få, der ikke har e-mail, blev aftalt.  

4. Økonomi – Medlemmer  
v Vi er nu oppe på medlem nr. 69.  

v Nye medlemmer hverves fortsat ved ”mund til øre” metoden m.v. – se dog 
punkt 4.2. 

 

 

Alle  

4.1 Økonomi  

 v Orientering om status gives ved næste møde. BF 

4.2 Medlemsarrangement   

 v Set i lyset af, at det nu er lykkedes kommunen at få igangsat tårnets re-
novering, er det besluttet at gennemføre et medlemsarrangement.   

 v Hensigten er,  

o at fortælle om historien 

o at fortælle om processen (billedserie fra renoveringen) 

o Om fremtiden (videosekvens)   

 v Hans Henriksen, Bjerager & Kristensen, inviteres til at holde et indlæg.  

 v Business LF inviteres. BLJ 

 v Arrangementet vil være for medlemmer og andre interesserede borgere i 
Nysted og omegn.  

 v Arrangementet holdes i biografen mandag den 24. oktober 2011 kl. 19.00.  

 o Nødvendige aftaler er indgået. OH 

 o Drikkevarer sælges af biografen.  

 v Følgende materiale udarbejdes  

 o Annonce til Saxkjøbing Avis BLJ 

 o Oplæg til artikel til forannævnte, Folketidende og Guldborgsund Avis. BLJ 

 o Udkast til dagsorden. BLJ 

 v Følgende skal skaffes/lånes  

 o Projektor  
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 o Lærred til brug for visning af billeder, video m.v.  

 v Indmeldelsesblanketter og T-shirts skal medbringes.  

 v Roll Up  

 o GC’s firma donerer en Roll Up med vores logo m.v. – Foreningen siger 
rigtig mange tak for den gode idé og gaven. GC 

 v Drøftes yderligere ved næste bestyrelsesmøde. Alle  

5. v Status for tårnets renovering  

5.1 v Guldborgsund kommune  

 v Arbejdet på stedet er i fuld gang og der afholdes møde med deltagelse af 
Kulturarvsstyrelsen den 2011-09-22. 

o BLJ er indkaldt.  

5.2 Kulturarvsstyrelsen (Kulturarv)  

 � Besigtigelse finder sted 2011-09-22. – Hensigten er at få fastlagt omfang 
af nedhugning, overflade samt valg af materialer.  

 � Efterskrift: 

o Mødet forløb godt. Konstruktionerne er ikke helt så slemt medtaget 
som frygtet. 

o Der blev fastlagt udseende af overflade samt besluttet overfladebe-
handling af vinduer. 

o Endvidere blev omfanget af nedhugninger drøftet og fastlagt. 

o Yderligere blev tagkonstruktionen besigtiget. Denne del er ikke om-
fattet af det bevillige tilskud, men kan søges 2012. 

o Bestyrelsen vil få fremsendt notat fra mødet, når det foreligger.  

5.3 Tårnets overdragelse  

 � En medarbejder fra kommunen har telefonisk overfor BLJ oplyst, at aftalen 
er underskrevet af borgmester og kommunaldirektør samt at skøde er un-
der udarbejdelse.  

5.4 Tårnets indretning  

 � En egentlig byggeteknisk sagsbehandling startes nu op med henblik på 
myndighedsgodkendelse.  

 � OH kontakter arkitekt og TJ kontakter ingeniør (Bjerager & Kristensen) 
med henblik på indgåelse af aftaler om udarbejdelse af byggeteknisk pro-
jektmateriale. OH/TJ 

 � Derefter udarbejdes en egentlig procesplan. BLJ 

6. Fonde  
v Døllefjelde-Musse og Thorkild Høeghs Mindelegat er ansøgt. 

v Der udarbejdes ansøgning til Bygningsbevaringsfonden vedr. istandsættel-
se af indgangsdør og portal.  

7. Temamøde - Workshop  

 v Deltagerne oplyses om bestyrelsens beslutning for så vidt angår 
indretningen. BLJ 

8. Informationsteknik   

 v 3 supplerende USB nøgler med det fuldstændige indhold er fremkommet.  

 v Informationsteknik orienteres om forløb og beslutninger. BLJ 
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9. I øvrigt   

9.1 T-shirts  

 � JC administrerer alt om T-shirts og afregner med BF. JC 

9.2 Pressen  

 � BF har arrangeret møde med journalist fra Folketidende til den 2011-09-
22.  

 � I forbindelse med medlemsarrangementet udarbejdes indlæg til brug for 
presse, jævnfør punkt 4.2. BLJ 

10. Hjemmeside  

� Intet at bemærke. - 

11. Andet   

 � Intet at bemærke. - 

12.  Næste bestyrelsesmøde  

vvvv 19. oktober 2011 kl. 19 i Kettinge. 
 

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


