
Side 1 af 3 

Foreningen   

Nysted Vandtaarn Den 2019-05-07 

 

Foreningen Nysted Vandtaarn  

v/ Formand Troels Jørgensen – Fuglegårdsvej 6, 4892 Kettinge (Fil: Gen-2019-Referat) 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Til stede var 15 af foreningens medlemmer 

 

Dagsorden  

1. – Valg af dirigent 

Formand Troels Jørgensen bød velkommen til den 11. generalforsamling i foreningens histo-
rie og foreslog Karl Krarup som dirigent. 

Karl Krarup takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i over-
ensstemmelse med vedtægten. Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod indkaldel-
sen eller dagsordenen. 

 

2. – Bestyrelsen aflægger beretning 

Status for tårnet 

Vores samarbejdspartner Informationsteknik AB har udarbejdet projekt på den tekniske løs-

ning med projektorer og lyd, og har beregnet et detaljeret og gennembearbejdet tilbud på 

installationen. 

Opførelse af bygning til informationscenter, ombygnings-, El- og VVS-arbejder for selve tår-

net er beregnet, og et kvalificeret overslag på den samlede økonomi foreligger nu. 

Yderligere er der udarbejdet et driftsbudget i forbindelse med den ”Unikke” installation.  

Bestyrelsen har kontakt til en ekstern rådgiver, der skal hjælpe med at udforme professio-

nelle ansøgninger til de store fonde og vi er oprettet i kommunens Foreningsportal. 

I første omgang søgte vi om tilskud på kr. 150.000,- til projektledelse. På kommunens anbe-

faling trak vi dog ansøgningen tilbage, for ikke at stå med et afslag ved den næste ansøg-

ningsmulighed.  

Guldborgsund Kommune har nu erkendt, at den har vedligeholdelsesforpligtelsen for faca-

derne, herunder det katodiske system, og har godkendt budget for reparation af systemet.  

I forbindelse med den meget fugt i årets løb er der konstateret algevækst på syd og vest si-

den forneden på tårnet, og samtidig er der konstateret utætheder mellem sokkel og tårn, så 

der kommer vand ind på gulvet. Der er fremsendt budget for reparation af revnerne til kom-

munen, men der er ikke modtaget tilbagemelding på den del 

 

Referat fra ordinær generalforsamling  
afholdt den 25. april 2019 kl. 19.00 
på biblioteket i Nysted 
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Vi har indhentet tilbud på etablering af webkameraer og bestyrelsen var indstillet på at gen-

nemføre projektet. Imidlertid koster tilslutningen til internettet kr. 6.000,- pr. år. På den bag-

grund er det besluttet at vente med projektet. 

Fonde  

Clean Team har igen i år sponseret rengøring af tårnet inden åbningen. 

Årets gang 

Som tidligere år har der været åbent i turistsæsonen, med permanent udstilling og åbent 

tårn. Besøgstallet har været på samme niveau som 2017. 

Vi er nu 95 medlemmer – præcis det samme som ved sidste generalforsamling. 

Bertel Frederiksen har været kasserer fra foreningens start. Desværre har en lang sygdoms-

periode gjort, at Bertel træder ud af bestyrelsen. 

Hvervet som kasserer varetages nu af Elsa Kock.  

Inden åbningen sidste år blev ”Kunstlinjen” af vejvisersten fra rådhuset til vandtårnet indviet 

under stor festivitas og god pressedækning. 

Medlemmerne Christa Jensen og Kurt Kristensen har vederlagsfrit oversat folderen til tysk, 

skrevet på A4 papir. Det var så stor en succes, at bestyrelsen overvejer at lade teksten indgå 

i en egentlig folder  

Fremtiden  

Der arbejdes fortsat hårdt på få materiale klart til de store fonde. 

I forbindelse med de store begivenheder i Nysted vil der være åbent tårn. 

Formanden takkede dan samlede bestyrelse for det gode samarbejde. 

En helt særlig tak til Bertel Frederiksen for den store indsats som kasserer, Bertel har udført 

siden foreningens start. 

Bestyrelsen forsøger få en kunstner til at udstille i sommersæsonen.  

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

 

3. – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Som ny kasserer gennemgik Elsa Kock det udsendte regnskab for 2018.  

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

Foreningen har skiftet bankforbindelse til Lollands Bank. 

Reg.nr.: 6520 – Kontonummer: 0004162381 

MobilePay er fortsat 76473 

  

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 
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Der var ikke fremkommet forslag fra medlemmerne. 

Planerne for det kommende år er belyst under formandens beretning. 

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

Jane Christiansen, Helle Levisen og Jens Andreasen var på valg og villige til genvalg. Alle 

blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode. 

Elsa Kock blev valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.  

Som suppleant til bestyrelsen blev Kurt Kristensen enstemmigt valgt for en 1-årig periode.  

7. – Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant 

Anne Svendsen blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollant. 

Christa Jensen blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollantsuppleant.  

8. – Eventuelt  

Med udgangspunkt i regnskabet blev det drøftet, om det ville være muligt at opnå en billi-
gere 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 Jane Christiansen 

▪ Bestyrelsesmedlem Grethe Christensen 

▪ Bestyrelsesmedlem Jens Andreasen 

▪ Bestyrelsessuppleant Kurt Kristensen 


