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Til stede  

 Gustav Hallén Rue Informationsteknik AB  ghr@informationsteknik.se 

 Kjell Åkerblom Åkerblom Information AB kjell@akerblominformation.se   

 Hans Erik Albertsen  Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S hea@friis-a.dk 

 Kim Jensen (konstruktioner) AJ Consult A/S kj@ajconsult.dk  

 Morten Henriksen (VVS) AJ Consult A/S MH@ajconsult.dk 

Foreningen Nysted Vandtaarn Bestyrelsen  

 Troels Jørgensen Formand  • tj@tjas.dk  

 Bruno L. Jeppsson Næstformand  • bruno@jeppsson.dk  

 Bertel Frederiksen Kasserer  • bertels@smilemail.dk 

 Jane Christiansen Medlem • janritchr@gmail.com  

 Helle Levisen Medlem  • h.levisen@hotmail.com 

 Grethe Christensen Medlem  • post@2mato.dk  

Sagsbehandling  

Pos. Tekst   Initiativ. 

1. Kort præsentation  

  Deltagerne præsenterede sig selv og deres virksomhed. Alle  

  Ud over deltagerne er  

o Jørgen Jacobsen, Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S 

o Bjarne Mortensen (EL), AJ Consult A/S 

o Jens Andreasen, bestyrelsessuppleant (FNV)  

 … tilknyttet projektet.  

 

   

2.  Præsentation af formål med workshoppen:  FNV 

 • FNV redegjorde for formålet, som er 

o At etablere en projektgruppe,  

o der kan udarbejde et specifikt projekt,  

o der kan kalkuleres og dermed prissættes og 

o der kan danne grundlaget for konkrete ansøgninger til de store 
fonde. 

o der sammen kan skabe ”Den unikke installation der ikke findes 
andre steder i verden”  

 

2.1 Foreliggende projekt  

 Foreløbigt myndighedsprojekt  

  HEA udleverede og gennemgik i hovedtræk det foreliggende, foreløbige 
myndighedsprojekt. 

 

  Projektet er disponeret med underetagen som billetsalg, café etc. med  
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adgang direkte fra det fri. 

  Dette er en ændret forudsætning i forhold til det oprindelige idéoplæg og 
reducerer det ”operative” areal/rumfang i ret væsentlig grad. 

 

  Ved et snarligt møde mellem Jørgen Jacobsen (Friis-A) og Informations-
teknik skal det afklares om stueplan kan inddrages i udstillingsarealet, 
specielt set i lyset af, at der etableres en informationsbygning ved siden 
af tårnet. 

 

  Mødet arrangeres snarest. TJ/BLJ 

   

 Informationscenter  

  HEA udleverede og gennemgik det reviderede idéoplæg til et informati-
onscenter, der er placeret ved siden af tårnet. 

 

  Bygningen indeholder blandt andet de funktioner, som på nuværende 
tidspunkt er vist i stueetagen i det foreløbige myndighedsprojekt for tår-
net.   

 

  Ud over de viste funktioner, skal der skabes plads til tekniske anlæg for 
tårnets funktioner. 

 

  Bygningens udformning drøftes videre af bestyrelsen og ved kommende 
projektmøder. 

 

   

3. Procesplan  

  Hver ”faggruppe” oplistede egne processer.  

  ”Faggruppernes” processer blev organiseret i en foreløbig procesplan, der 
optegnes og udsendes til deltagerne. BLJ 

  Procesplanen vil danne grundlaget for en kommende tidsplan.  

   

4. Honorar / Projektledelse  

  Konklusionen af de gennemførte drøftelser blev, at   

 o Alle er indstillet på at gå videre med det samlede projekt.   

 o Alle er indtil videre indstillet på, at arbejde efter princippet ”no 
cure no pay” 

 

 o FNV er indstillet på at betale honorar i det omfang foreningens 
økonomiske formåen rækker. 

 

  Projektledelsen varetages indtil videre af TJ/BLJ.  

   

5. Næste skridt  

   Møde med deltagelse af Jørgen Jacobsen (Friis-A) og Informationsteknik. 
Hensigten med mødet er 

o Dels at få afklaret om stueplan kan inddrages i udstillingsarealet. 

o Dels at få fastlagt geometrien af tårnets muligheder. TJ/BLJ 

  Procesplan udarbejdes og fremsendes. BLJ 

   

6. Afslutning   

  Foreningen Nysted Vandtaarn siger alle deltagerne i projektet mange tak 
for den gensidige og ligeværdige inspiration og ser med forventning frem 
til et kreativt og målrettet samarbejde. 

 

 



                                                      

Side 3 af 3 

Foreningen Nysted Vandtaarn 
v/ Formand Troels Jørgensen – Fuglegårdsvej 6, 4892 Kettinge (Fil: Workshop_2014_Notat 

 

Notat tilsendt 

 Gustav Hallén Rue Informationsteknik AB  ghr@informationsteknik.se 

 Kjell Åkerblom Åkerblom Information AB kjell@akerblominformation.se   

 Jørgen Jacobsen  Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S jj@friis-a.dk 

 Hans Erik Albertsen  Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S hea@friis-a.dk 

 Kim Jensen (konstruktioner) AJ Consult A/S kj@ajconsult.dk  

 Bjarne Mortensen (EL) AJ Consult A/S BM@ajconsult.dk 

 Morten Henriksen (VVS) AJ Consult A/S MH@ajconsult.dk 

Foreningen Nysted Vandtaarn Bestyrelsen  

 Troels Jørgensen Formand  • tj@tjas.dk  

 Bruno L. Jeppsson Næstformand  • bruno@jeppsson.dk  

 Bertel Frederiksen Kasserer  • bertels@smilemail.dk 

 Jane Christiansen Medlem • janritchr@gmail.com  

 Helle Levisen Medlem  • h.levisen@hotmail.com 

 Grethe Christensen Medlem  • post@2mato.dk  

 Jens Andreasen  Suppleant  • ja@tjas.dk  
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