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Foreningen  Møde nr. 29 

Nysted Vandtaarn Den 2013-06-10 

 

(Fil: Ref_29_130606) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 6. juni 2013 

 

 

1. Til stede   

 Jane Christiansen 

Helle Levisen  

Bertel Frederiksen 

Ole Hansen 

Troels Jørgensen 

Grethe Christensen 

Bruno L. Jeppsson 

 

 

 

 

 

Afbud  

 

JC 

HL 

BF 

OH 

TJ 

GC 

BLJ 

   

2. Mødeformål 

• Ordinært bestyrelsesmøde. 

 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 28 blev godkendt.   

4. Medlemmer  

• Vi er fortsat 67 betalende medlemmer. 

o I forbindelse med jubilæumsdagen satses der på optagelse af flere 

nye medlemmer. 

 

 

4.1 Økonomi  

 • Ej behandlet ved dette møde.  

 • Foreningens bankkonto er: Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892.  

5. Status for tårnets renovering  

5.1 Guldborgsund kommune  

 • Kommunen kontaktes med henblik på at få krediteret opkrævning for 

ejendomsskat.  TJ 

 • Borebiller 

o TJ fremskaffer nu, på vegne af kommunen, tilbud på behandling 

mod borebiller. TJ 

5.4 Tårnets indretning  

  Nyt møde med arkitektfirmaet Friis Andersen med henblik på udarbejdel-

se af projekt og møde med bygningsmyndighederne er afholdt af TJ. 

 Tilbuddet er revideret og prisen er reduceret. Det blev aftalt, at aftalen 

underskrives og skannes/sendes til BLJ, der sørger for rundsendelse.  TJ 

5.5 Belysning af tårnet  

  Belysning i alle vinduerne forneden er besluttet og etableres til efteråret. OH 

6. Fonde   

  Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond og 

Guldborgsund Bevaringsfond: 

o Intet nyt. BLJ 

  JC foreslår, at Danske Spil kunne være en mulighed. BLJ 

  Det overvejes at ansøge Nordeafonden. BLJ 
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6.1 Donationer    

  Intet nyt.  

7. Temamøde - Workshop  

 • Afholdes med rådgivere når skitseprojekt og den principielle tilladelse fo-

religger (gentagelse).   

8. Informationsteknik   

 • Orienteres om status og jubilæum.  BLJ 

9. I øvrigt   

9.1 T-shirts  

  T-shirts: Prisen på de nuværende er sat ned til kr. 100,- JC 

9.2 100 år  

  Juni 2013 fylder tårnet 100 år, nærmere betegnet den 23. juni 2013.   

  Udvalget bestående af JC, GC og HL har holdt endnu flere møder og alt 

forløber med hiv og sving og nogenlunde efter planen. 

o Imponerende arbejde igen igen igen!  

JC/GC/ 

HL 

  Den reviderede To-Do liste blev gennemgået, justeret og følges i store 

træk.   

  Der er enighed om, at Troels Jørgensen A/S rekvireres til at foretage 

støvsugning af hele tårnet (helst inden lørdag den 2013-06-15). TJ 

  Oplysningsplade  

o CG forsøger at fremskaffe tilbud.  

 

GC 

 Jubilæumsskrift   

  Næsten færdigt layout var udsendt inden mødet. Blev gennemgået ved 

mødet.  

  BF læser korrektur og fremsender til HL. BF 

  Det ser særdeles lovende ud.  

  Det blev aftalt, at der udarbejdes særskilt invitation med program. 

o Uddeles, når det foreligger i færdig form. 

HL 

BF 

  Jubilæumsskriftet offentliggøres ved receptionen den 23. juni (ny beslut-

ning).  

 Presse   

  Pressemeddelelse udarbejdes. BLJ 

  TV2, Folketidende, Fritidsnyt m.fl. kontaktes. BLJ 

 Plakater  

  HL har fået udarbejdet meget flotte plakater med billede af vores jazzor-

kester. 

 Opsættes ”overalt” i byen. HL/JC 

   

10. Folkeaktier   

  Drøftes videre på kommende bestyrelsesmøde(r). BLJ 

11. Andet   
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11.1 Film   

  Udkast til drejebog afventes. 

 Tur med luftfotograf og Erik Thorsen er aftalt. Tidspunkt besluttes. 

HL 

JC 

    

12.  Næste bestyrelsesmøde  

• Torsdag den 29. august 2013 kl. 19 i Kettinge. 

o Opstilling af udstilling den 15. juni (Jævnfør To-Do liste). 

 

Alle  

 

Referat tilsendt pr. e-mail:   

v Bestyrelsen  

v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse 

v Hjemmesiden  


