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Foreningen  Møde nr. 11 

Nysted Vandtaarn Den 2011-01-28 

 

(Fil: Ref_11_110127.doc) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 27. januar 2011  

 

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

 
JC 
HL 
BF 
OH 
TJ 
BLJ 

   
2. Mødeformål 

• At fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn. 
 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 10 blev godkendt. 

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

v Det af bilagskontrollanten gennemgåede og godkendte regnskab blev god-
kendt af bestyrelsen og underskrevet af formanden. Scannes og sendes til 
bestyrelsen af BF. 

v Der er nu 43 betalende medlemmer. 

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

 
 
 

BF 

 

Alle  

5. Guldborgsund kommune – Status for tårnets renovering  

 v TJ og BLJ var den 2011-01-24 til et positivt møde med GSK (Bruno Ander-
sen) vedr. eventuel overdragelse af tårnet.  

 v GSK udtrykte tilfredshed med det fremsendte materiale/betingelser, som i 
første omgang er accepteret af forvaltningen (endnu ikke af politikerne).   

 � GSK igangsætter nu processen med udarbejdelse af et gaveskøde med en 
tilhørende aftale omhandlende betingelser for overdragelse.  

 � GSK sigter efter, at sagen behandles politisk i marts 2011.   

 � GSK oplyste, at vi parallelt med den politiske proces kan forberede sagen 
hos Kulturarvstyrelsen. TJ/BLJ 

 � TJ kontakter Bruno Andersen med henblik på accept af, at ovennævnte 
kan refereres til pressen. TJ 

6. Informationsteknik 
v Intet nyt.  

7. Temamøde - Workshop  

 v Det blev besluttet, at temamøde/workshop skal gennemføres onsdag 
den 30. marts, kl. 14-16. 

 

 v Stedet kan være Den Sorte Diamant eller Experimentarium.   

 o Muligheder og priser undersøges nærmere. BLJ 

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

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

 v Følgende personer er foreløbig aktuelle  
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 o Jesper Theilgaard BLJ 

 o Anne, leder af Fuglsang Kunstmuseum. TJ 

 o Ulla Schaltz kontaktes. 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 Direktøren for Geocenter Møn. TJ 

 o Udviklingschefen for Experimentarium. BLJ 

 o Geolog  

 o Biolog Per Rosenkilde (PR) 

o PR påbegynder mere konkret udkrystallisering af relevante 
videnspersoner. 

 

 

PR 

 o PR kontaktes for nærmere drøftelser. HL 

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

 o Eon, forsyningsselskab BLJ 

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

 v Udkast til program udarbejdes, kan blandt andet indeholde BLJ 

 o Noget om Nysted  

 o Noget om tårnet  

 o Anne Svendsens bog med fotografier  

 o Nysted filmen på 2 minutter  

 o Hvad vil vi med tårnet  

 o Brainstorm blandt deltagerne  

 o Konklusion og etablering af projektgruppe  

8. Pressen  

� Pressen kontaktes med henblik på omtale af workshop.  BLJ 

 � Yderligere kontaktes pressen om gaveskøde m.v. (efter aftale med GSK). TJ/BLJ 

9. I øvrigt   

9.1 � T-shirts  

 � JC fremviste eksempler på T-shirts med nye placeringer af tårnet. JC 

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

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  

� Vedligeholdelsen overtages endeligt fra Erik Damskier i februar. BLJ 

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

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

11. Andet   

 � Muligheder for at Nysted tager reelt ejerskab til tårnet blev indgående 
drøftet.   

 � Der er enighed om, at klarhed om ejerskabet og specielt udførelse af reno-
veringen er af afgørende betydning.  

12.  Næste bestyrelsesmøde  

vvvv 24. februar 2011 kl. 19.00 i Kettinge  

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


