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Foreningen  Møde nr. 36 

Nysted Vandtaarn Den 2014-06-22 

 

(Fil: Ref_36_140617) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 17. juni 2014 

 

 

1. Til stede   

 Hans Erik Albertsen 

Jane Christiansen 

Helle Levisen  

Bertel Frederiksen 

Troels Jørgensen 

Grethe Christensen 

Jens Andreasen 

Bruno L. Jeppsson 

 Gæst vedr. pos. 5.5  

 

 

 

 

 

Afbud  

 

HEA 

JC 

HL 

BF 

TJ 

GC 

JA 

BLJ 

   

2. Mødeformål 

• Ordinært bestyrelsesmøde. 

 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 35 blev godkendt.   

4. Medlemmer  

• Vi er 75 medlemmer. 

• Medlemmerne opfordres til at tilmelde betaling af kontingent til PBS. 

• Kontakt til de få medlemmer, som endnu ikke har betalt, blev gennem-

gået og aftalt. 

 

 

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 tårnets renovering  

5.1 Guldborgsund kommune  

 • Borebiller  

 o Dokumentation fremsendt til forsikringsselskab, uden at forbeholdet 

er fjernet. Forsikringsselskabet kontaktes igen.  BF 

5.4 Tårnets indretning  

  TJ har afholdt et møde med rådgiver. Det tilstræbes at projektet udfor-

mes så tæt som muligt på oplægget fra Informationsteknik.  TJ 

5.5 Udenomsarealer    

  HEA har accepteret at udarbejde idéoplæg til udenomsarealer, herunder 

en eller anden form for bygning, der kan indeholde supplerende funktio-

ner når tårnet er indrettet.  

  HEA har været på BBR og gransket matrikelforhold og arealer samt gen-

nemlæst den gældende lokalplan.   

  Funktioner og processer blev drøftet. Herefter fortsætter HEA bearbejd-

ning af projektet.  

6. Fonde   

  Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond: 

o Svar afventes. TJ 
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 o Kontakt til øvrige fonde afventer det færdige projekt.  

6.1 Donationer    

  Thorkild Høeghs Mindelegat har doneret et meget generøst beløb. 

o Takkebrev fremsendes (gentagelse). BLJ 

7. Temamøde – Workshop  

 • Der sigtes efter, at workshop kan gennemføres i september 2014.    

8. Informationsteknik   

 • Kontaktes med henblik på forannævnte workshop.  BLJ 

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 Film   

  Den justerede film ligger nu på YouTube og er blevet betydeligt bedre 

med billeder fra tårnets renovering.  

  Fremstilling af DVD’er med filmen blev drøftet. Konklusionen blev, at der 

bestilles 100 eksemplarer. BLJ tager kontakt til producenten med henblik 

på bestilling, udformning af forside m.v. BLJ 

11.2 Informationstavle   

  Den meget flotte tavle er opsat.  

11.3 Vejrhane   

  Er ”fløjet” op på sin plads igen og fungerer igen efter hensigten.  

11.4 Sponsorer    

  Oversigt over sponsorer anføres et passende sted på hjemmesiden.  BLJ 

11.5 Åbningstider   

  Åbningstider blev igen drøftet indgående.   

  Konklusionen blev, at der holdes åbent 12 dage i sommerperioden i peri-

oden kl. 14-16.  

 o JC udleverede vagtskema.  

 o Der etableres en ”permanent” udstilling torsdag den 2014-06-19, 

så den er klar til første åbningsdag. Alle  

 o Udkast til appetitvækker i A4 størrelse er udarbejdet. 

o TJ sørger for trykning og eksemplarer fordeles forskellige steder i 

byen.  

 o Efterskrift: BLJ har fremsendt til Folketidende, der bringer oplys-

ningerne under ”Det sker” og har allerede haft en note i avisen.  

 o Dokumentet med åbningstider lægges på hjemmesiden. BLJ 
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  På trods af det store arbejde JC har gennemført, udskydes ”fodspor” til 

næste år.  JC 

11.6 Generalforsamling  

  Muligheder for at få et større fremmøde ved næste generalforsamling 

blev drøftet. – Følgende idéer bearbejdes yderligere:  

 o Spisning 

o Foredragsholder 

o Udflugt 

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

at de møder op. Alle  

12.  Næste bestyrelsesmøde  

• Tirsdag den 26. august 2014 kl. 19 i Kettinge. 

 

Alle  

 

Referat tilsendt pr. e-mail:   

v Bestyrelsen  

v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse 

v Foreningens hjemmeside 


