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Til stede var 10 ud af foreningens 92 medlemmer 

 

Dagsorden  

1. – Valg af dirigent 

Formand Troels Jørgensen bød velkommen til den 8. generalforsamling i foreningens historie og fore-
slog Karl Krarup som dirigent. 

Karl Krarup takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmel-
se med vedtægten. Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod indkaldelsen eller dagsordenen. 

 

2. – Bestyrelsen aflægger beretning 

Status for tårnet 

Formand Troels Jørgensen indledte beretningen med at oplyse, at projektgruppen har afholdt møde 
den 10. september 2015. Her blev det besluttet, at flytte trappen således, at man nu kan gå direkte 
fra porten og ind på trappen og videre op i tårnet. 

Der har været overvejelser om at fjerne den gamle vandtank med den hensigt at skabe det størst mu-
lige åbne rum. Det er dog besluttet, at bevare vandtanken og bruge den til ”en udstilling i udstillin-
gen”, hvor tanken er at etablere ”dikromatisk glas” der er en kombination af spejle, billeder og lys i 
forskellige farver, en kontrast til vandkunsten i selve tårnet. 

Som bekendt søger foreningen at etablere et informationscenter i tilknytning til tårnet. Centret skal 
blandt andet indeholde permanent udstilling, toilet m.m. – Imidlertid viser det sig, at en del af grund-
stykket, hvor centret er tænkt placeret, ejes af Netto, så der udestår en forhandling om køb og/eller 
overdragelse af det nødvendige areal. 

På baggrund af gennemført projektmøde med arkitekt og ingeniør er tegningsmaterialet revideret un-
der hensyntagen til den nye placering af trappen. Tegningsmaterialet har været forelagt brandmyn-
dighederne, der har givet en foreløbig godkendelse. 

I fortsættelse af foranstående er det nu muligt at kalkulere en overslagspris, der skal danne en del af 
grundlaget for ansøgninger til fonde. 

Fonde  

Bestyrelsen besluttede ikke at ansøge Thorkild Høeghs Mindelegat i 2015.  

Vi har modtaget kr. 4.000 fra Døllefjelde-Musse Uddelingsudvalg til brug for indkøb af to flagstænger 
og flag, der skal placeres ved indgangsporten på tårnets åbningsdage.  

Lolland Falsters & Langelands Brandsocietets Fond har begunstiget foreningen med kr. 10.000 til den 
fortsatte udvikling af tårnet. 

Foreningen er dybt taknemlig for den store støtte fra lokale fonde og legater. 

Så snart udgifterne til tårnet er beregnet går arbejdet med udarbejdelse af ansøgninger til fonde i 
gang.  

 

Referat fra ordinær generalforsamling  
afholdt den 27. april 2016 kl. 19.00 
på biblioteket i Nysted 
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Årets gang 

Der har været afholdt 12 åbningsdage i turistsæsonen med permanent udstilling og åbent tårn. Be-
søgstallet har været meget tilfredsstillende og der er udvist stor interesse for vores smukke tårn og 
dets historie og fremtid.  

Endvidere har tårnet været åbent tre dage i efterårsferien. 

Der fremstilles nye dobbeltfløjede postkort med tryk på for- og bagside. 

Nysted Lokalhistorisk Arkiv har tidligere venligt udlånt originalbilleder af tidligere forslag til vandtårne. 
For med sikkerhed at kunne bevare originalerne er der fremstillet kopier, der i indrammet udgave vil 
indgå i den permanente udstilling, der fremvises i turistsæsonen og efterårsferien. 

For de modtagne fondsmidler er der indkøbt flag og flagstænger. Yderligere er der indkøbt en støvsu-
ger, der skal bruges til fjernelse af alle de fluer, som tiltrækkes af lyset i toppen af tårnet.  

Der er etableret et samarbejde med en klasse fra Nysted Skole, der i ugen op til sommerferien vil bru-
ge tårnet som et projektarbejde. Resultatet vil blive placeret på 1. sal og indgå som en del af den 
permanente udstilling. 

Vi er nu 92 medlemmer, hvilket er et plus på 10 medlemmer set i forhold til sidste generalforsamling. 

Fremtiden  

Først og fremmest vil der blive fokuseret på færdiggørelse af arkitekt- og ingeniørprojekt samt indret-
ningsforslag til ”Den Unikke Installation. 

Kalkulation af det samlede projekt og ansøgninger til fonde vil sideløbende blive udarbejdet. 

Der er etableret et samarbejde med Produktionsskolen i Nykøbing om fremstilling af ”vejvisersten” der 
starter ved det gamle rådhus og ender ved vandtårnet. Motiverne vil være forskellige udgaver af tår-
net, som placeres i fortovet i rækken af brosten. Produktionsskolen fremstiller stenene uden beregning 
og foreningens indsats vil være at få stenene indbygget i fortovet. 

Etablering af vejvisersten kræver godkendelse af kommunen, facaderådet og Nysted Bevaringsfor-
ening.  

I forbindelse med udstillingen i tårnet overvejes det at indkøbe en stor fladskærm, der ved åbningsda-
gene kan vise jubilæumsfilmen samt animationen, der er udarbejdet af Informationsteknik. 

I tilknytning til større begivenheder i Nysted vil tårnet være åbent på samme måde som i sommer- og 
efterårsferie. 

Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen og suppleanten for et inspirerende samarbejde. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

 

3. – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Kasserer Bertel Frederiksen gennemgik det udsendte regnskab for 2015, der blev enstemmigt vedta-
get.  

 

4. – Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om et årligt kontingent på kr. 100 blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. – Indkomne forslag herunder planer for det kommende år 

Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne. 

Planerne for det kommende år er belyst under formandens beretning. 

Noget af det der kræver særlig opmærksomhed er Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af det fær-
dige projekt. 
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6. – Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter 

Grethe Christensen, Troels Jørgensen og Bruno L. Jeppsson var på valg og villige til genvalg. Alle blev 
enstemmigt genvalgt for en 2 årig periode. 

Som suppleant foreslog bestyrelsen Jens Andreasen, der var villig til genvalg og blev enstemmigt valgt 
for en 1 årig periode. 

 

7. – Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant 

Anne Svendsen blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollant. 

Elsa Kock blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollantsuppleant.  

 

8. – Eventuelt  

Med dirigentens og formandens tak for god ro og orden sluttede generalforsamlingen kl. cirka. 19.45. 

 

Lodtrækning  

Efter generalforsamlingen blev der trukket lod om 6 gratis billetter til følgende kulturinstitutioner: 

 Vordingborg Slotsmuseum. 

 Fuglsang Kunstmuseum. 

 GeoCenter Møn. 

Vinderne fik billetterne udleveret 

 

Aage Mortensen fra Lokalhistorisk Arkiv holdt et særdeles inspirerende foredrag, krydret med humori-
stiske anekdoter, om ”vand gennem tiderne i Nysted” samt historier om de markante ejendomme og 
personligheder i området omkring tårnet. 

 

Aftenen sluttede med indtagelse af delikate tapas og diverse drikkevarer i hyggeligt samvær.  

 

Referat tilsendt   Bestyrelsen 

Medlemmerne pr. e-mail 

Foreningens hjemmeside 

 

Konstituering 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: 

 Formand Troels Jørgensen 

 Næstformand Bruno L. Jeppsson 

 Kasserer Bertel Frederiksen 

 Bestyrelsesmedlem Helle Levisen 

 Bestyrelsesmedlem Jane Christiansen 

 Bestyrelsesmedlem Grethe Christensen 

 Bestyrelsessuppleant Jens Andreasen 


