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Foreningen

Nysted Vandtaarn

Den

2022-04-23

Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 20. april 2022 kl. 19.00
i Stoppestedet i Nysted

Til stede var 25 af foreningens medlemmer
Dagsorden
1. – Valg af dirigent
Formand Troels Jørgensen bød velkommen til den 12. generalforsamling i foreningens historie og foreslog Bent L. Petersen som dirigent.
Bent L. Petersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i
overensstemmelse med vedtægten. Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod indkaldelsen eller dagsordenen.
2. – Bestyrelsen aflægger beretning
Status for tårnet
I 2019 blev der konstateret revner i den nederste del af soklen. Det betød, at der løb vand
ind i tårnet ved regnvejr.
Skaderne er udbedret og den nederste del af tårnet er blevet malet ved samme lejlighed.
Den katodiske beskyttelse af jernarmeringen i ydervæggen blev gennemgået af specialfirma.
Det viste sig, at der var fejl i systemet, som nu er udbedret.
Begge opgaver er betalt af Guldborgsund Kommune, som står for den udvendige vedligeholdelse og servicering af det katodiske system (der beskytter jernarmeringen).
I denne vinter har der været skader på tårnets tag.
Vores forsikring betaler for udbedring af skaderne, men desværre er skaderne defineret som
to hændelser, der hver udløser betaling af selvrisiko stor kr. 6.000.
Fonde
Vi har ansøgt Thorkild Høegs Mindelegat og fået bevilliget kr. 25.000 til indkøb af kikkerter.
Der er indkøbt tre stk. kikkerter, som Kurt Kristensen fået installeret i toppen af vandtårnet.
Årets gang
Vi har holdt ”Åbent Tårn” i både 2020 og 2021 med cirka 300 besøgende hvert år.
Jane Christensen har i maj 2020 valgt at udtræde af bestyrelsen. Ved den lejlighed blev Kurt
Kristensen, som var suppleant, optaget som bestyrelsesmedlem.
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Som tak for sin store indsats og som en af foreningens stiftere blev Jane udnævnt til æresmedlem.
I december måned 2021 gik vores nye hjemmeside i luften. Richard Jensen og Bruno var
tovholdere og uddannelsesansvarlige for enkelte medlemmer af bestyrelsen
Elsa Kock er gået i ”Corona-mode” – i løbet af 2021 har hun fremskaffet cirka 110 nye medlemmer, så vi nu er oppe på cirka 200 medlemmer. Super flot arbejde.
Fremtiden
Der vil være ”Åbent Tårn” som tidligere år. Åbningstider fremgår af hjemmesiden. Derudover
vil der være åbent i forbindelse med Kulturweekend i Nysted den 11. og 12. juni.
Vi har to gange været i forbindelse med personer, som ville kunne hjælpe os med at udforme ansøgninger til de store fonde. Samarbejdet kom aldrig rigtig i gang, så konklusionen
er, at bestyrelsen satser på selv at udforme ansøgningsmateriale i løbet af det kommende år.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Kasserer Elsa Kock gennemgik det udsendte regnskab for 2021.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Foreningens bankforbindelse er Lollands Bank.
Reg.nr.: 6520 – Kontonummer: 0004162381
MobilePay er 22507726
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.
Ændring af vedtægt
Bestyrelsen foreslår følgende ændring i vedtægtens § 7. Valg
i. Der vælges 3 – 7 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

ii. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer, dog således at formand og næstformand ikke er på valg det samme år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Den reviderede vedtægt lægges på hjemmesiden.
6. – Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter
Troels Jørgensen blev genvalgt for en 2-årig
Helle Levisen blev genvalgt for en 2-årig
Jens Andreasen blev genvalgt for en 2-årig
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Susanne Winther-Nielsen blev på bestyrelsens anbefaling valgt for en 2 årig periode.
Suppleant til bestyrelsen for en 1-årig periode er vakant. Der sigtes efter at besætte stillingen i løbet af året.
7. – Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant
Anne Svendsen blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollant.
Funktionen bilagskontrollantsuppleant er vakant.
8. – Eventuelt
Med udgangspunkt i regnskabet blev det drøftet, om det ville være muligt at opnå en billigere forsikring. Det vil bestyrelsen arbejde videre med.
Med dirigentens og formandens tak for god ro og orden sluttede generalforsamlingen kl.
cirka. 20.00.
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 Elsa Kock



Bestyrelsesmedlem Helle Levisen



Bestyrelsesmedlem Grethe Christensen



Bestyrelsesmedlem Jens Andreasen



Bestyrelsesmedlem Susanne Winther-Nielsen
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