
Side 1 af 2 

Foreningen  Møde nr. 12 

Nysted Vandtaarn Den 2011-02-25 

 

(Fil: Ref_12_110224.doc) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 24. februar 2011  

 

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

  
GC 
PR 
JC 
HL 
OH 
TJ 
BLJ 

   
2. Mødeformål 

• At fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn. 
 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 11 blev godkendt. 

• Referater fremsendes til medlemmer med e-mail. 

• HL sørger for udbringning af referater til de få, der ikke har oplyst e-mail. HL 

4. Økonomi – Medlemmer  
v Der er nu 44 betalende medlemmer. 

v Nye medlemmer hverves fortsat ved ”mund til øre” metoden m.v.  

 

 

Alle  

5. Guldborgsund kommune – Status for tårnets renovering  

 v Teknik- og miljøudvalget af udskudt beslutningen om foreningens overta-
gelse og renovering af tårnet på grund af den af kommunen valgte finan-
sieringsform. – Udvalget vil ”søge” at finde plads i budgetterne i 2012.   

 v Resultatet af alle vores anstrengelser er særdeles utilfredsstillende.   

 � Resultatet giver anledning til omtale i pressen. Første artikel er sendt af 
sted.   

 � Der er mulighed for, at beslutningen kan omstødes i økonomiudvalget.  

 � Møde med borgmesteren søges arrangeret med deltagelse af TJ/BLJ. TJ 

6. Fonde  
v Ansøgning under udarbejdelse. BLJ 

7. Temamøde - Workshop  

 v Workshop gennemføres onsdag den 30. marts, kl. 12-16.  

 v Mødelokale og fortæring er bestilt i Experimentarium. Stedet besigtiges. BLJ 

 v Hensigten er sammen med videnspersoner at få konkretiseret, hvad tårnet 
mere specifikt skal indeholde og gerne få etableret en projektgruppe.  

 v Følgende personer er foreløbig aktuelle  

 o Jesper Theilgaard har sagt ja. BLJ 

 o Anne, leder af Fuglsang Kunstmuseum. TJ 

 o Ulla Schaltz kontaktet. HL 

 o Informationsteknik har sagt ja. BLJ 

 o Gunnars Tegnestue, BBP Arkitekter A/S har sagt ja. OH/BLJ 

 



                                                      

Side 2 af 2 

    

Foreningen Nysted Vandtaarn  
(Fil: Ref_12_110224.doc) 

 o Udviklingschef fra Experimentarium kontaktet, endnu ikke svaret. BLJ 

 o Direktøren for Geocenter Møn kan ikke på dagen, men har foreslået 
en udstillingsekspert, der har været med i centrets udvikling. BLJ 

 o Geolog PR 

 o Biolog Per Rosenkilde (PR) 

o PR gennemgik en omfangsrig buket af muligheder, hvor 
udgangspunktet er vand “i mange former.” 

 

 

 

 o Det blev aftalt, at PR “skaffer” 2 for temaet repræsentative 
videnspersoner ud over sig selv. PR 

 o DONG, Almegaard kontaktes vedrørende “hvad vil vi med tårnet”  TJ 

 o Eon, forsyningsselskab BLJ 

 o Grundfos kontaktet, men har endnu ikke svaret. BLJ 

 v Udkast til program  

 o Det rundsendte skitsemæssige program blev gennemgået og blev 
principielt godkendt.  

 o Der skal skabes mere tid til ”opsamling og næste skridt”  

 o Nyt udkast til program fremsendes snarest. BLJ 

8. Pressen  

� Pressen kontaktes, når “overraskelsen” er etableret af OH og TJ. BLJ 

 �   

9. I øvrigt   

9.1 T-shirts  

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

10. Hjemmeside  

� Overtaget endeligt fra Erik Damskier og søges vedligeholdt bedst muligt. BLJ 

 � Intet nyt om levende billeder. OH 

 � Det skal afprøves om det er muligt at finde gamle billeder til siden. ?? 

11. Andet   

 � I fortsættelse af afslaget fra GSK blev en ”overraskelse” drøftet og beslut-
tet. De nødvendige midler blev bevilliget af en enig bestyrelse.  OH/TJ 

12.  Næste bestyrelsesmøde  

vvvv 11. april 2011 kl. 19.00 i Kettinge  

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


