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Bestyrelsesmøde  
den 26. august 2010   

 

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

  
JC 
HL 
BF 
OH 
TJ 
BLJ 

   
2. Mødeformål 

• At fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn. 
 

3. Generelt  

• Mødereferat nr. 5 blev godkendt. 

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

v Der er nu 29 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 Alle opfordres til at uddele visitkort ved møder i forsamlinger og lignende 
og, ikke mindst, hverve flere medlemmer. 

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

 

5. Guldborgsund kommune – Status for tårnets renovering  

 v I fortsættelse af det møde som TJ og BLJ var til hos GSK den 2010-06-24 
har GSK fremsendt materiale til anskueliggørelse af de næste skridt i pro-
cessen.   

 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.  

 � BLJ samler materiale til brug for fremsendelse til TJ, som sender til GSK BLJ/TJ 

 � TJ oplyste, at GSK har ladet ”hatten” på tårnet afstive med en stålkonstruk-
tion. Dermed skulle faren for at hatten falder ned være afværget.  

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  
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 v Havbiolog Per Rosenkilde (PR) 

o PR ønskes tilknyttet bestyrelsen som specialkonsulent. Det afklares 
om, hvorvidt Per er indstillet på denne funktion.   

 

 

HL 

 v Claus Gress (kunstner) har givet tilladelse til at akvarellen af vandtårnet må 
anvendes.   

 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 blev aftalt, at der skal udarbejdes et samlet 
skrift i et selvstændigt dokument. – BLJ søger at udarbejde forslag inden 
generalforsamlingen. BLJ 

9. I øvrigt  

� JC fremviste nogle meget flotte postkort, som var ”arvet” fra en handlende i 
byen. Kortene lægges på biblioteket med foreningens ”klistermærke” på 
bagsiden. JC 

 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 møde med Erik Damskier, der er indstillet på at medvir-
ke til at udarbejde en rigtig hjemmeside på det reserverede domæne. 

� Bestyrelsen bemyndiger BLJ til at gøre det nødvendige. BLJ 

11. Generalforsamling   

 � Generalforsamling skal, jævnfør vedtægterne, afholdes i september eller ok-
tober måned.  

 � Det blev besluttet, at generalforsamlingen afholdes onsdag den 27. oktober 
2010 kl. 19. Alle  

 � Gennemføres i henhold til vedtægten.  

 � Det afklares om generalforsamlingen kan afholdes i biblioteket. JC/HL 

 � Udkast til indkaldelse udarbejdes. BLJ 

 � Indbydelse skal være medlemmerne i hænde 14 dage før afholdelse. TJ 

 � Forslag til vedtægtsændringer udarbejdes og fremsendes inden næste mø-
de. BLJ 

 � Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
afholdelse af generalforsamlingen.  
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 � Det tilstræbes at holde ”Åbent hus” arrangement i tårnet den 23. oktober. Alle  

12.  Næste bestyrelsesmøde  

vvvv 7. oktober 2010, kl. 19.00 i Kettinge 
 

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


