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Foreningen  Møde nr. 21 

Nysted Vandtaarn Den 2012-05-05 

 

(Fil: Ref_21_120503) 

 

Bestyrelsesmøde  
den 3. maj 2012  

 

1. Til stede 
Jane Christiansen 
Helle Levisen  
Bertel Frederiksen 
Ole Hansen 
Troels Jørgensen 
Grethe Christensen 
Bruno L. Jeppsson 

 
 
 
 
 
 
 

 
JC 
HL 
BF 
OH 
TJ 
GC 
BLJ 

   
2. Mødeformål 

• Ud fra status, at fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn. 

• Behandling af løbende sager. 

 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 20 samt referat fra generalforsamling blev godkendt. 

• Udbringning til de få, der ikke har e-mail, er aftalt.  

4. Økonomi – Medlemmer  
v Vi er nu oppe på 73 medlemmer, der alle har indbetalt kontingent. 

v Nye medlemmer hverves fortsat ved ”mund til øre” metoden m.v. 

 

 

Alle  

4.1 Økonomi  

 v Kun ganske få posteringer siden det ved generalforsamlingen fremlagte 
regnskab.  

 v Både tilskud og omkostninger for port synliggøres i bogføringen. 

v Tilskud for port udbetales fra Bevaringsfonden på basis af kvitterede faktu-
raer. Det betyder, at foreningen skal lægge ud for hele beløbet før tilskud-
det udbetales.  

 v Kommunens andel af udvendig vedligeholdelse af port er endnu ikke fær-
digforhandlet. BLJ 

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

4.2 Generalforsamling    

 v Gennemført den 19. april 2012 kl. 19.00. – Referat udsendt i henhold til 
vedtægten samt lagt ud på foreningens hjemmeside.  

5. Status for tårnets renovering  

5.1 Guldborgsund kommune  

 v TJ oplyser, at ordre på udførelse af portalen først meget fornylig er afgivet 
af kommunen til entreprenøren. Arbejdet går i gang meget snart.  

5.2 Kulturstyrelsen  

 � Sagen om tilskud endnu ikke helt afsluttet, idet Kulturministeriets endelige 
afgørelse fortsat afventes.   

 � På baggrund af BLJ’s forespørgsel har Kulturministeriet for cirka en uge si-
den oplyst, at det endelige svar formentlig vil foreligge indenfor fire uger 
(ultimo maj).  BLJ 

 � Den til Kulturstyrelsen fremsendte redegørelse om porten er accepteret af BLJ 
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styrelsen.  

� Kulturstyrelsen oplyser, at porten skal være ’Københavnsblå’ og skal ma-
les med linoliemaling. 

5.3 Tårnets overdragelse  

 � Skødet er endeligt lyst, hvilket betyder, at foreningen er ejer af tårnet, der 
dog først endeligt overdrages, når kommunen har afsluttet renoveringen.  

 � Der er ikke fuld overensstemmelse mellem ordlyden i overdragelsesdoku-
mentet og skødet for så vidt angår vedligeholdelse.   

 � Juridisk afdeling i kommunen forespørges om, i hvilken rækkefølge doku-
menterne (aftale om gaveoverdragelse/skøde) gælder. BLJ 

5.4 Tårnets indretning  

 � Det arkitektfirma, som tidligere har vist interesse, er i en e-mail blevet 
spurgt om, hvorvidt der fortsat var interesse for at indgå i projektet. 

� Uanset der var bedt om svar senest onsdag, så er der ikke modtaget no-
get svar. Det tolkes således, at der må samarbejdes på andre måder.  

 � Som konsekvens af foranstående kontaktes Gorm Larsen hos Arkitektfir-
maet E. Tind Nielsen ApS med henblik på indgåelse af aftale om medvir-
ken i projektet. TJ 

 � Ligeledes søges endelig bekræftelse på deltagelse i projektet hos ingeniør-
firmaet Bjerager & Kristensen ApS (har tidligere sagt ja). TJ 

 � Inden opstart af skitseprojektering organiseres og afholdes et indledende 
møde med brand- og bygningsmyndigheder på baggrund af den projekt-
mappe, som Informationsteknik har udarbejdet. Deltagerne er ovenståen-
de rådgivere, BLJ og TJ. TJ 

 o Hensigten med foranstående er at få myndighedernes tilkendegi-
velser, der så kan bruges i den videre projektering.  

 � Opstart af en egentlig byggeteknisk sagsbehandling med henblik på myn-
dighedsgodkendelse igangsættes umiddelbart mødets afholdelse. 

o Tanken er, at opstarten foretages ved gennemførelse af en work-
shop, hvor der blandt andet skal formuleres et egentligt byggepro-
gram.  

   

5.5 Port, istandsættelse  

 � Entreprenøren er blevet rykket for en tidsplan for portens renovering. 
Yderligere opfølgning foretages.  BLJ 

 � Kommunens andel for udvendig vedligeholdelse på porten færdigforhand-
les. BLJ 

6. Fonde  
v Intet nyt.  

7. Temamøde - Workshop  

 v Jævnfør punkt 5.4.   

8. Informationsteknik   

 v Orienteres om status og plan.  BLJ 
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9. I øvrigt   

9.1 T-shirts  

 � T-shirts uden ærmes kan ikke fremskaffes hos nuværende leverandør. Info  

 � Anden leverandør verificeres. JC 

 � Det afprøves, om der kan findes en leverandør, der kan levere et mere 
’stofagtigt’ tryk (mindre vinylagtigt). JC 

9.2 Pressen  

 � Meget fin dækning af generalforsamlingen (kan ses på hjemmesiden). Info  

9.3 Udstillinger   

 � På baggrund af at der ikke er sikkerhed for, hvornår renoveringen er helt 
afsluttet, samt hvornår porten er monteret droppes den 2012-06-20. 

� Til gengæld satses der i høj grad på den 2012-08-05/06, hvor der er an-
dre arrangementer i Nysted. Alle  

 � Følgende procesrækkefølge er aftalt  

 o Journalist hos Folketidende kontaktes med henblik på artikel om 
”nogen skulle have noget liggende” om vandtårnet. JC 

 o Oplysninger om tårnet eftersøges i gamle aviser på biblioteket i 
Nykøbing. JC 

 o Møde i Lokalhistorisk Arkiv arrangeres med deltagelse af GC og 
BLJ. JC 

 o Herefter besluttes et ’bruttomateriale’ til udstillingen. Alle  

10. Folkeaktier   

 � På baggrund af generalforsamlingens enstemmige opbakning blev det en-
degyldigt besluttet, at der skal udstedes en eller anden form for folkeakti-
er.  

 � Emnet blev drøftet indgående og specielt skal der tages stilling til:  

 o Hvornår skal det gøres?  

 o Hvad skal pålydende være? – Kan der være flere niveauer?  

 o Hvordan skal det synlige bevis se ud? – Plaketter? – Indgraverede 
fliser? – Eller noget helt andet helt unikt?  

 � Drøftes videre på kommende bestyrelsesmøde(r). Alle  

11. Andet   

 � Det overvejes om der kan/skal udarbejdes en film om tårnets historie og 
fremtid. 

� Foreløbige sonderinger om muligheder foretages. HL 

 � Vi skal have fundet ud af, hvordan vi får vejrhanen renoveret. Alle  

12.  Næste bestyrelsesmøde  

v 21. juni 2012 kl. 19 i Kettinge. 

 

Alle  

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


