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Foreningen  Møde nr. 43 

Nysted Vandtaarn Den 2015-08-15 

 

(Fil: Ref_43_150812) 

 

Bestyrelsesmøde  

den 12. august 2015 
 

 

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. 42 blev godkendt.   

4. Medlemmer  

• Vi er 89 medlemmer 

 

 

 • To medlemmer, der fortsat ikke har betalt kontingent, betragtes hermed 

som udmeldt af foreningen.  

4.1 Økonomi  

 • Flot resultat i forbindelse med åbningsdagene i sommerferien.  

 • Status 2015 blev uddelt og gennemgået af BF.  

 o Sendes til bestyrelsen. BLJ 

 • Foreningens bankkonto er: Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892.  

5. Status for tårnet  

5.1 Guldborgsund kommune – Intet at bemærke.  

5.2 Strategi   

  At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden.  

5.3 Tårnets indretning  

  Møde i projektgruppen er ved at blive arrangeret. Det tilstræbes, at mø-

det afholdes i Danmark i september. TJ/BLJ 

5.4 Informationscenter     

  TJ har fremskaffet et matrikelkort. Det viser, at der skal erhverves et 

jordstykke for placering af informationscenteret.   

  Kontaktoplysninger til lokal repræsentant for ejeren oplyses til TJ. JC 

  Ejeren af matrikelnummer 9h kontaktes med henblik på nærmere drøf-
telser. TJ 

6. Fonde   

  Med stor taknemlighed har vi modtaget kr. 10.000,- fra Lolland-Falsters 

og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond.  

  DFMM ansøges senest 30. august (flagallé og kikkerte). BLJ 
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6.1 Donationer    

  Intet nyt.  

7. I øvrigt   

7.1 Accessories  

  T-shirts: Der er to T-shirts tilbage. Det blev besluttet ikke at lade flere 
fremstille.   

  Postkort:  

 o Har haft god omsætning og er ved at slippe op.  

 o Mulighed for nye dobbeltfløjede kort med foto på forsiden og teg-
ning af tårnet på bagsiden undersøges. HL 

8. Folkeaktier   

  Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre.  

  Modellen som NFC anvender studeres nærmere. BLJ 

9. Andet   

9.1 Informationstavle   

  Revideret informationstavle med supplerende vandret plade for opklæb-

ning af supplerende oplysninger er sat op.   

  Henvisningsskilt oppe ved Fuglsangvej er sat i bero indtil tårnet sættes i 

drift.  

9.2 Åbningstider   

  Turistsæson 2015:  

 o Var en god oplevelse med mange besøgende.  

  Efterårsferien 2015:   

 o Det blev besluttet, at holde åbent onsdag til fredag uge 42. Alle 3 

dage i perioden kl. 14-16.   

 o Udarbejdelse af flyer sættes i værk. BLJ 

  Frivillige til hjælp i åbningstiderne efterlyses. Medlemmerne opfordres til 
at melde sig til HL eller JC.  

9.3 Generalforsamling  

  Næste generalforsamling afholdes onsdag den 27. april 2016 kl. 19. Alle  

 o Emner til foredragsholdere kontaktes allerede nu (gentagelse). BLJ 

9.4 Nye tiltag  

  Elever fra Nysted Skole kan bruge Nysted vandtårn som et projektarbej-
de i en hel uge. Skolen har oplyst, at tidspunktet er ændret til at finde 

sted i ugen op til sommerferien 2016. HL/JC 

9.5 Forskelligt    

  Vores udstilling nedtages efter nærmere aftale umiddelbart efter efter-

årsferien. Alle  

  De gamle billeder af forslag til vandtårn fra Lokalhistorisk Arkiv lånes og 

kopieres til vores eget brug efter aftale med arkivet. JC/GC 
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  JC foreslår, at Kulturstyrelsen forespørges om, hvilken metode Gåsetår-

net isoleres med. BLJ 

  ”Flaggruppen” i Nysted kontaktes med henblik på afklaring af, hvorvidt 

det er muligt at låne 2 flagstænger og flag i åbningstiderne. 

 

BF 

  Jubilæumsskriftet er meget populært. På den baggrund er det besluttet 
at genoptrykke skriftet i en mere neutral udgave. Udkast til layout sæt-

tes i værk. BLJ 

    

10.  Næste bestyrelsesmøde  

• Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 19 i Kettinge. 

 

Alle  

 

Referat tilsendt pr. e-mail:   

v Bestyrelsen  

v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse 
v Foreningens hjemmeside 

v Projektgruppen  


