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Nysted Vandtaarn Den 2010-10-09 

 

(Fil: Ref_08_101007.doc) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 7. oktober 2010   

 

1. Til stede 
Per Rosenkilde 
Helle Levisen 
Bertel Frederiksen 
Ole Hansen 
Troels Jørgensen 
Bruno L. Jeppsson 

  
PR 
HL 
BF 
OH 
TJ 
BLJ 

   
2. Mødeformål 

• At fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn. 
 

3. Generelt  
• Mødereferat nr. 7 blev godkendt. 

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

v Der er nu 30 betalende medlemmer. 

v Nye medlemmer hverves fortsat ved ”mund til øre” metoden og blandt an-
det ved hjælp af de glimrende visitkort, som BF har fået fremstillet. 

v I forbindelse med den kommende generalforsamling søges der indrykket 
omtale i Folketidende og Guldborgsund Avis. 

 

5. Guldborgsund kommune – Status for tårnets renovering  

 v Forhold til GSK blev drøftet, herunder eventuel ændring i ejerforhold.  

v Emnet medtages i beretningen og til drøftelse ved generalforsamlingen.   

 v Bestyrelsen er enig om, at TJ tilkendegiver overfor GSK, at vi er villige til at 
gå yderligere nogle skridt, idet der dog er en række betingelser, som skal 
være opfyldt, herunder vedligeholdelsesomkostninger for det færdigrenove-
rede tårn.  

 � Henvendelse til GSK foretages umiddelbart efter generalforsamlingen. BLJ/TJ 

6. Informationsteknik 
v Intet nyt.  

7. Næste skridt  

 v Med henblik på udarbejdelse af en egentlig projektbeskrivelse skal der tages 
kontakt til yderligere inspirationskilder og eksperter. Følgende er foreløbig 
besluttet udover Informationsteknik. 

 

 v Jesper Theilgaard 

o Er ikke uinteresseret, synes projektet er meget spændende, vil 
overveje at være med, når indholdet er mere konkret. 

 

 

BLJ 

 v Museumsekspert vedr. erfaring om udstillinger og historik. 

v Ulla Schaltz kontaktes. 

TJ 

HL 

 v Geolog  

 v Biolog Per Rosenkilde (PR) 

o PR er nu tilknyttet foreningen som specialkonsulent.   

 

 

 v PR har foretaget sonderinger blandt andre emner til specialkonsulenter. Der 
kan konstateres velvilje blandt seniorer og de helt unge.  
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 v DONG, Almegaard kontaktes efter sammenskrivning af “hvad vil vi med 
tårnet” (jævnfør punkt 8)  TJ 

 v Eon, forsyningsselskab  

 v Grundfos, har udviklet en film og en form for Experimentarium  BLJ 

8. Elementerne  

� Med henblik på yderligere fokusering på hvad tårnet reelt skal indeholde  
(jord – vand – luft – ild – himmel) … hvad er det vi vil? … udarbejdes et 
særskilt dokument. 

� Hensigterne er i nogen grad beskrevet i vores målsætning og den tidligere 
ansøgning til fonden, men det er tidligere aftalt, at der skal udarbejdes et 
samlet skrift i et selvstændigt dokument. – BLJ søger at udarbejde forslag 
inden generalforsamlingen. BLJ 

9. I øvrigt  

� TJ orienterede om forhold vedrørende Nysted Bevaringsforening.  

 � Det blev aftalt, at HL er “postbud” for uddeling af referater m.v. for de få 
medlemmer, som ikke har oplyst e-mail adresse.  

 Inspirationssider 

o www.naturama.dk  

o http://www.universefonden.dk/  

o http://www.danfossuniverse.com/  

o http://www.grundfos.dk/  

o http://www.naturvidenskaberneshus.dk/  

o http://www.informationsteknik.com   

10. Hjemmeside  

� BLJ orienterede om stadet for hjemmeside, herunder om nyt møde lørdag. BLJ 

11. Generalforsamling   

 � Det af BLJ fremsendte materiale til generalforsamlingen blev gennemgået. 

� Udkast 2 fremsendes pr. e-mail lørdag den 2010-10-09 og kommenteres af 
bestyrelsen senest søndag. 

 
 
Alle  

 � TJ fremsender materialet pr. snail-mail mandag den 2010-10-11, hvilket vil 
være i overensstemmelse med vedtægterne. TJ 

 � Leo Thorsen kontaktes med henblik på at være dirigent ved generalforsam-
lingen. TJ 

 Åbent Tårn  

 � Åbent Tårn lørdag den 2010-10-23 blev drøftet og besluttet.  

 � Efterfølgende har OH foreslået, at arrangementet i stedet gennemføres i 
forbindelse med Nysted Julemarked, der finder sted lørdag den 2010-11-27.  

 � Det afklares pr. e-mail, hvorvidt arrangementet flyttes, idet der vil være en 
del fordele ved at give adgang til tårnet i forbindelse med julemarked. Alle  

12.  Næste bestyrelsesmøde  

vvvv 27. oktober 2010 efter generalforsamlingen  

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


