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Til stede var 18 ud af foreningens 82 medlemmer 

 

Dagsorden  

1. – Valg af dirigent 

Formand Troels Jørgensen bød velkommen til den 7. generalforsamling i foreningens historie og fore-
slog 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 

Status for tårnet 

Formand Troels Jørgensen indledte beretningen med, at der blev slettet et forsikringsforbehold om bo-
rebiller. Angrebet af borebiller blev godt nok bekæmpet i 2013, men det var vanskeligt at få fjernet 
forbeholdet. 

Vejrhanen er fløjet på plads efter en omfattende restaurering og viser nu den rigtige vindretning over 
Nysted. Istandsættelsen blev blandt andet mulig ved hjælp af en donation fra Guldborgsund Beva-
ringsfond. 

En stormskade på taget, hvor nogle af rygningsstenene forskubbede sig er blevet udbedret som en 
forsikringsskade. 

Der er opstillet en meget flot informationstavle ved indgangen til tårnet. Den viser en oprindelig teg-
ning af tårnet samt de vigtigste data om tårnets historie. På bagsiden er sponsorer oplistet. 

Da tårnets indre skal bruges i fuld højde har bestyrelsen arbejdet med idéer til en bygning, der ligger 
ved siden af selve tårnet. Arkitektfirmaet Friis Andersen fra Nykøbing har udarbejdet et spændende 
projekt i form af en krum bygning, hvor facaderne er et kvart cirkelslag med tårnets midte som cen-
trum. Bygningen har en afstand på nogle meter fra tårnets yderside og delvis nedgravet, så udsynet til 
tårnet ikke dækkes ret meget. Bygningen vil indeholde toilet, teknik til tårnets funktioner, et udstil-
lingsareal som viser tårnets historie og samtidig kan bruges til møderum.  

Den 22. oktober 2014 havde bestyrelsen indkaldt til workshop på The Cottage. Hensigten var at få 
etableret den gruppe af rådgivere, der skal projektere de ændringer, der skal foretages inde i tårnet 
og som er nødvendige for at etablere den unikke installation. 

Workshoppen var meget vellykket og der er nu etableret en projektgruppe bestående af 

 Informationsteknik AB fra Malmö 

 Arkitektfirmaet Friis Andersen fra Nykøbing 

 Rådgivende ingeniørfirma AJ Consult A/S fra Nykøbing, der skal behandle betonkonstruktioner, 
vand- og ventilations installationer samt el-installationer 

Et meget stærkt og engageret hold, som sammen med bestyrelsen tegner godt for projektet. 

 

Referat fra ordinær generalforsamling  
afholdt den 22. april 2015 kl. 19.00 
på biblioteket i Nysted 
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Fonde  

Efter ansøgning har Thorkild Høeghs Mindelegat meget generøst doneret kr. 100.000 til dækning af 
honoraromkostninger i forbindelse tårnets udvikling. Vi sætter meget stor pris på det som vi betragter 
som et skulderklap til foreningens arbejde. 

Årets gang 

Der har været afholdt 12 åbningsdage i turistsæsonen med permanent udstilling og åbent tårn. Be-
søgstallet har været meget tilfredsstillende og der er udvist stor interesse for vores smukke tårn og 
dets historie og fremtid.  

Jubilæumsfilmen er blevet forbedret og ligger nu på YouTube (kan findes via hjemmesiden). Der er 
fremstillet 100 DVD’ere af filmen. Den gives til nye medlemmer ved indmeldelsen og nuværende med-
lemmer kan få den udleveret ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.  

Der er etableret et samarbejde med en klasse fra Nysted Skole. Eleverne vil, enten i ugen op til som-
merferien eller i ugen op til efterårsferien, bruge tårnet til et projektarbejde, der vil blive udstillet på 1. 
sal i tårnet fremover og vil indgå i tårnets permanente udstilling. 

I foreningen er vi nu 82 medlemmer. En forøgelse på 12 medlemmer siden sidste generalforsamling.  

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

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

 

3. – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Kasserer Bertel Frederiksen gennemgik det udsendte regnskab for 2014. Han pegede specielt på de 
meget glædelige donationer fra lokale fonde, der muliggør at vi stadig kommer nærmere visionen. 

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 og næstformanden for planerne for det kommen-
de år. 

Først og fremmest skal den mundtlige godkendelse af brandforanstaltninger i tårnet endeligt bekræf-
tes.  

Informationsteknik AB er i færd med at tilpasse de effekter, der skal være i tårnet. Derefter skal pro-
jektgruppen gennemføre en teknisk projektering, der skal være således udformet at det kan bruges 
som kalkulationsgrundlag ved indhentning af priser. 

Når priser/tilbud foreligger, har vi grundlaget for ansøgninger til de større fonde.  

Kulturstyrelsen har ved et møde i København principgodkendt den unikke installation, men skal også 
konsulteres, idet det samlede projekt skal godkendes inden udførelse. Der er nogle brandtekniske for-
anstaltninger i form af røgventilation på 1 kvadratmeter i toppen af tårnet, som kræver særlig omtan-
ke 

Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne. 

 

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

Jane Christiansen, Bertel Frederiksen og Helle Levisen var på valg og villige til genvalg. Alle blev en-
stemmigt genvalgt for en 2 årig periode. 

Som suppleant foreslog bestyrelsen Jens Andreasen, der var villig til genvalg og blev enstemmigt valgt 
for en 1 årig periode. 
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7. – Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant 

Anne Svendsen blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollant. 

Elsa Kock blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollantsuppleant.  

 

8. – Eventuelt  

Med dirigentens og formandens tak for god ro og orden sluttede generalforsamlingen kl. cirka. 19.45. 

 

Lodtrækning  

Som et nyt element ved generalforsamlingen blev der trukket lod om gratis billetter til tre forskellige 
kulturinstitutioner. Resultatet blev: 

 Medlem nr. 28, Karl Krarup vandt gavekort til Vordingborg Slotsmuseum. 

 Medlem nr. 47, Anne Svendsen vandt gavekort til Fuglsang Kunstmuseum. 

 Medlem nr. 67, Elsa Kock vandt gavekort til GeoCenter Møn. 

Vinderne får tilsendt præmierne. 

 

Efter pause med indtagelse af delikate sandwich og diverse drikkevarer holdt Museumsdirektør Ulla 
Schaltz et særdeles underholdende og inspirerende foredrag om Museum Lolland Falsters arbejde på 
Lolland-Falster, ikke mindst om de dramatiske og indholdsrige udgravninger i forbindelse med Femern 
Bælt projektet. 

 

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 


