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Bestyrelsesmøde  
den 8. december 2010   

 

1. Til stede 
Helle Levisen 
Bertel Frederiksen 
Ole Hansen 
Troels Jørgensen 
Bruno L. Jeppsson 

  
HL 
BF 
OH 
TJ 
BLJ 

   
2. Mødeformål 

• At fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn. 
 

3. Generelt  
• Mødereferat nr. 8 og 9 blev godkendt. 

• Referater fremsendes til medlemmer med e-mail.  
4. Økonomi – Medlemmer  

v Der er nu 39 betalende medlemmer. 

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

 
 

Alle  

5. Guldborgsund kommune – Status for tårnets renovering  

 v Hovedvilkår og betingelser for eventuel overtagelse af tårnet er fremsendt 
til GSK sammen med foreningens vedtægt.  

 v TJ oplyser, at GSK har bekræftet modtagelsen og betragter materialet som 
et seriøst og godt oplæg til forhandling, men at det kniber med tiden.  

 � Herefter afventes yderligere reaktion fra GSK. Følges op lige efter nytår. TJ 

 � Materialet, der betragtes som fortroligt, er sendt til bestyrelsen.  

6. Informationsteknik 
v Intet nyt.  

7. Næste skridt  

 v Med henblik på at få mere drev i konkretisering af indholdet blev det 
besluttet at gennemføre et Temamøde/Workshop i februar 2011. 

 

 v Hensigten er at få konkretiseret, hvad tårnet mere specifikt skal indeholde.  

 v Det tilstræbes at holde seancen på et for deltagerne centralt sted, evt. i 
København.  

 v Det tilstræbes at deltagerne er en bred skare af videnspersoner, herunder  

 o Jesper Theilgaard BLJ 

 o Museumsekspert vedr. erfaring om udstillinger og historik. 

o Ulla Schaltz kontaktes. 

TJ 

HL 

 o Informationsteknik  BLJ 

 o Gunnars Tegnestue, der har vist særdeles stor interesse for tårnet. OH/BLJ 

 o Eventuelt udviklingsfolk fra Experimentarium / Geocenter Møn. BLJ 

 o Geolog  

 o Biolog Per Rosenkilde (PR) 

o PR påbegynder mere konkret udkrystallisering af 
relevante videnspersoner. 
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PR 

 o PR kontaktes for nærmere drøftelser. BLJ 

 o DONG, Almegaard kontaktes efter sammenskrivning af “hvad vil vi 
med tårnet” (jævnfør punkt 8)  TJ 

 o Eon, forsyningsselskab BLJ 

 o Grundfos, har udviklet en film og en form for Experimentarium  BLJ 

8. Elementerne  

� Med henblik på yderligere fokusering på hvad tårnet reelt skal indeholde  
(jord – vand – luft – ild – himmel) … hvad er det vi vil? … udarbejdes et 
særskilt dokument. 

� BLJ søger at udarbejde forslag i forbindelse med temamødet. BLJ 

9. I øvrigt   

9.1 � T-shirts  

 � Der indkøbes 5 stk. af henholdsvis small, medium og large som supple-
ment til de store størrelser, vi har rigeligt af. Bestilles hos Mytek. JC 

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

 � Mytek meddeles, at T-shirts kun må forhandles gennem foreningen. JC 

 � Priser  

o Medlemskab og T-shirt kr. 200,- 

o Medlemmer     kr. 100,- 

o Ikke medlemmer  kr. 150,-  
9.2 � Det er aftalt, at HL er “postbud” for uddeling af referater m.v. for de få 

medlemmer, som ikke har oplyst e-mail adresse.  
 Inspirationssider 

� Se tidligere referater.   

10. Hjemmeside  

� www.nysted-vandtaarn.dk er nu i drift og vedligeholdelse overtages ende-
ligt umiddelbart inde i det nye år. Indtil da foretages vedligeholdelse af 
Erik Damskier, som bestyrelsen takker mange gange. BLJ 

 � OH oplyser, at der måske er mulighed for at få lagt levende billeder på si-
den. OH 

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

11. Åbent Tårn  

 � Blev gennemført uanset GSK nægtede os adgang.  

 � Vi fik god omtale i Folketidende både før og efter arrangementet.  

12.  Næste bestyrelsesmøde  

vvvv 20. januar 2011 i Kettinge  

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


