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Foreningen  Møde nr. 48 

Nysted Vandtaarn Den 2016-07-09 

 

(Fil: Ref_48_160704) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 4. juli 2016 

 

 

1. Til stede   

 Jane Christiansen 

Helle Levisen  

Bertel Frederiksen 

Troels Jørgensen 

Grethe Christensen 

Jens Andreasen 

Bruno L. Jeppsson 

   

 

 

 

 

  

Referent 

JC 

HL 

BF 

TJ 

GC 

JA  

BLJ 

   

2. Mødeformål 

• Ordinært bestyrelsesmøde. 

 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 47 blev godkendt.   

4. Medlemmer  

• Vi er nu 86 medlemmer. 

 

 

4.1 Økonomi  

 • Status 2016 var på forhånd udsendt af BF til bestyrelsen og blev taget til 

efterretning.  

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

 • En lang række medlemmer har betalt kontingent. Bestyrelsen glæder sig 

til, at endnu flere medlemmer fortsat støtter op om foreningen.   

5. Status for tårnet  

5.1 Guldborgsund kommune – Intet at bemærke.  

5.2 Strategi   

  At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden.  

5.3 Tårnets indretning  

  Udformning af røgventilation og redningsåbninger skal godkendes af Kul-

turstyrelsen.  

  Der foreligger revideret tegningsmateriale, dateret 2016-04-25.  

o Materialet er egnet til kalkulation af budget, der nu sættes i værk. 

 

TJ/JA 

  Tegningerne er sendt til Informationsteknik til brug for udarbejdelse af 

forslag med tilhørende budget. BLJ 

 o BLJ meddeler Informationsteknik, at der ønskes en videre bear-

bejdning af udformningen med en åben trappe, der starter ved 

indgangsporten. BLJ 

 o BLJ responderer på det af Informationsteknik fremsendte forslag 

til procesplan. BLJ 

5.4 Informationscenter     

  Nettos ejendomsenhed kontaktes med henblik på drøftelser om overdra-

gelse af nødvendigt areal fra matrikelnummer 9h.  TJ 

6. Fonde   
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  Fonde der kan ansøges:  

 o SN's Kultur- og Erhvervsfond (har støttet Gedser Vandtårn).  

 o Møenbogaardfonden.  

 o Thorkild Høeghs Mindelegat.  

 o Puljen ”Ildsjæle” hos RealDania (når samlet budget foreligger).  

 o A.P. Møller Fonden  

6.1 Donationer    

  Intet nyt.  

7. I øvrigt   

7.1 Accessories  

  T-shirts: Den sidste er solgt. Der indkøbes ikke flere.  

  Postkort:  

 o Dobbeltfløjede kort med foto på forsiden og tegning af tårnet på 

bagsiden er fremstillet og er meget flotte. Sælges for kr. 20,-  

8. Folkeaktier   

  Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre.  

9. Andet   

9.1 Informationstavle   

  ”Postkasse”, hvor der i ”tørvejr” kan anbringes flyers er opsat.  JA 

9.2 Åbningstider   

  JA har sørget for trykning af 100 A4 og tre laminerede eksemplarer af 

flyer.  

  Flyer udarbejdet og omdelt/opsat og fremsendt til Folketidende.   

  Fremgår også på forsiden af hjemmesiden.  

9.4 Nye tiltag  

  Elever fra Nysted Skole etableret en udstilling i tårnet. Temaet er Nysted 

Vandtårn.  

 Udstillingen er en stor succes med glimrende omtale i Folketidende.   

  Det afklares, om udstillingen skal nedtages og returneres, når vores 

egen udstilling nedtages. HL 

  JC har tidligere foreslået, at den lokale tv station MTV kontaktes med 

henblik udsendelse af et indslag, der blandt andet kan tage udgangs-

punkt i vores jubilæumsfilm. JC 

  Vejvisersten i fortovet TJ 

 o TJ kontakter efter sommerferien Aktivitetshuset med henblik på 

aftale om det videre forløb.  TJ 

9.5 Forskelligt    

  Gamle billeder er trykt, indrammet og sat op i udstillingen. Flot resultat.   

  JC foreslår, at Kulturstyrelsen forespørges om, hvilken metode Gåsetår-

net isoleres med. BLJ 
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  Flagstænger, flag og støvsuger er ”afprøvet” i forbindelse med opsætning 

af udstilling og fungerer tilfredsstillende.  

  50” skærm  

 o Skærmen er indkøbt. Opsættes og sættes i drift snarest. TJ/JA 

  Det er tidligere blevet besluttet at opfriske tårnets port med maling. TJ/JA 

  Algeforekomst på nordsiden af tårnet fjernes. TJ/JA 

  Der organiseres en samlet ekskursion til Gåsetårnet, der indeholder ele-

menter af effekter, der på nogle punkter ligner dem, der skal være i vo-

res tårn.  TJ 

    

10.  Næste bestyrelsesmøde  

• Mandag den 12. september 2016 kl. 19 i Kettinge. 

 

Alle  

 

Referat tilsendt pr. e-mail:   

v Bestyrelsen  

v Medlemmer der har oplyst e-mailadresse 

v Foreningens hjemmeside 

v Projektgruppen  


