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Til stede var 12 ud af foreningens 74 betalende medlemmer 

 

Dagsorden  

1. – Valg af dirigent 

Formand Troels Jørgensen bød velkommen og foreslog 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 

Tårnets renovering 

Formand Troels Jørgensen indledte beretningen med, at der i 2013 er blevet etableret lys i tårnet. På 
baggrund af en generøs donation fra Thorkild Høeghs Mindelegat var det muligt at have lys både i 
toppen af tårnet og i stueetagen. På den måde fremstår tårnet som et lysende pejlemærke i den mør-
ke tid af året.  

I forbindelse med tårnets overdragelse fra kommunen kunne det konstateres, at trækonstruktionerne 
var angrebet af borebiller. Da det oprindelige borebilleangreb har fundet sted inden overtagelsen, har 
kommunen bekostet bekæmpelsen og på den baggrund har et forsikringsforbehold kunnet fjernes. 

Som konsekvens af at tårnet er fredet, har bestyrelsen ansøgt om og fået bevilliget fritagelse for beta-
ling af ejendomsskat.  

Som den sidste del af den udvendige renovering har bestyrelsen haft et ønske om, at vejrhanen kunne 
renoveres og dermed igen vise vejrretningen. Bestyrelsen har indhentet to tilbud og på baggrund af 
en donation fra Guldborgsund Bevaringsfond er vejrhanen nu nedtaget og er ved at blive repareret. 
Vejrhanen vil være på plads igen inden turistsæsonen starter.  

I forbindelse med de to meget kraftige storme er der opstået stormskader i form af løsrevne tagsten. 
Heldigvis er alle tagsten fastgjort med ståltrådsbindere og derfor har der ikke været egentlig nedstyrt-
ningsfare. Udbedringen er betalt af forsikringsselskabet som en decideret stormskade. 

Der er indgået aftale med Arkitektfirmaet Friis Andersen om udarbejdelse projekt for brandmyndighe-
dernes godkendelse af tårnet. Beredskabsmyndigheden har haft en stigevogn på stedet for at afprøve 
redningsmulighederne fra tårnets top. Projektet er principielt godkendt og tegningsmaterialet er under 
færdiggørelse.  

100 år 

I sin beretning kom formanden også ind på festlighederne ved tårnet 100 års jubilæum den 23. juni 
2013. 

Det blev en fantastisk dag med rigtig mange besøgende til tårnet, den storslåede udstilling, kager, 
telt, jazzmusik … og strålende vejr. En mindeværdig dag. 

 

Referat fra ordinær generalforsamling  
afholdt den 24. april 2014 kl. 19.00 
på biblioteket i Nysted 
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I anledning af jubilæet er der med stor hjælp af Arne Skafte og Richard Jensen blevet fremstillet et 
digert jubilæumsskrift og en film om tårnets 100 årige historie er fremstillet af Erik Thorsen. Filmen vil 
snarest blive lagt på hjemmesiden. 

Bestyrelsen har ligeledes ladet fremstille en informationstavle, der snarligt vil blive monteret på stan-
deren foran tårnet. 

Åbningstider har været et tilbagevendende emne ved bestyrelsesmøderne. Foreløbig er det besluttet, 
på forsøgsbasis, at holde åbent den sidste lørdag i sommermånederne. 

Efter inspiration fra en deltager i generalforsamlingen overvejer bestyrelsen om åbningsdagen skal 
være søndag, idet lørdag er skiftedag for turister. 

Fonde  

Efter ansøgning har Thorkild Høeghs Mindelegat generøst doneret kr. 75.000 til den videre udvikling af 
konceptet, der skal indbygges i tårnet. 

Guldborgsund Bevaringsfond har doneret kr. 40.000 til istandsættelse af vejrhanen. 

Afslutningsvis udtrykte formanden en særlig tak til den meget aktive bestyrelse og suppleanten for det 
dynamiske og inspirerende samarbejde hen over året. 

En særlig tak blev rettet til de tre kvindelige bestyrelsesmedlemmer, der trak et meget stort læs ved 
jubilæumsfestlighederne. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

 

3. – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Kasserer Bertel Frederiksen gennemgik det udsendte regnskab for 2013. Han pegede specielt på de 
meget glædelige donationer fra lokale fonde, der muliggør at vi stadig kommer nærmere visionen. 

Afslutningsvis gennemgik kassereren i hovedtræk status for 2014.  

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

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 

I fortsættelse af beretningen redegjorde formanden for planerne for det kommende år. 

Først og fremmest skal arkitektprojektet gøres færdigt. Det skal danne grundlaget for det egentlige 
projekt for tårnets indretning. 

Gennemførelse af visionen er en meget stor udfordring, men bestyrelsen vil målrettet arbejde på at 
fremkomme med konkrete tiltag, der bringer den unikke installation indenfor rækkevidde. 

Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne. 

 

6. – Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter 

Troels Jørgensen og Bruno L. Jeppsson var på valg og villige til genvalg. Begge blev enstemmigt gen-
valgt for en 2 årig periode. 

Ole Kai Hansen var på valg og ikke villig til genvalg. 

Bestyrelsens forslag om at tidligere suppleant Grethe Christensen indgår som fuldgyldigt medlem af 
bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget. 

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

Efter valghandlingen udtrykte formanden en meget stor tak til det afgående bestyrelsesmedlem Ole 
Kai Hansen. 
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Ole har været bestyrelsesmedlem siden foreningens start. Med stor hjælpsomhed, ihærdighed, villig-
hed og idérigdom har Ole været et væsentligt element i foreningens udvikling. 

 

7. – Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant 

Anne Svendsen blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollant. 

Elsa Kock blev enstemmigt valgt som bilagskontrollantsuppleant.  

 

8. – Eventuelt  

Med dirigentens og formandens tak for god ro og orden sluttede generalforsamlingen kl. cirka. 20. 

 

Derefter blev verdenspremieren, filmen udarbejdet i anledning af tårnets 100 års fødselsdag fremvist. 
Et vellykket resultat der snarest vil blive distribueret til medlemmerne.  

 

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 


