Nysted og Omegns Fællesråd (NOF)
Formål og baggrund:
NOF, der blev etableret den 27. Maj 2008, er et tværfagligt organ, der har
til formål at varetage Nysted og Omegns overordnede interesser og
fremtidige udvikling.
Som paraplyorganisation, er NOF.s hovedformål således - på koordineret
vis - at blive sparringspartner og talerør for områdets borgere, foreninger,
organisationer og erhvervsliv i relation til den nye Storkommune og
offentligheden i almindelighed.
NOF ledes ifølge sine vedtægter af en bestyrelse på 7-11 personer, der
vælges for 2 år af gangen på foreningens årsmøde af NOF.s medlemmer.
Virke- og aktivitetsområder:
I overensstemmelse med NOF.s overordnede formål skal bestyrelsens
indsats og aktiviteter fokusere på:
 At holde sig løbende ajour omkring udvikling, behov og problemer
indenfor alle relevante organisatoriske og geografiske områder
 At fungere som koordineringsorgan og kontakt til Guldborgsund
Kommune
 At bistå borgere, ildsjæle og foreninger med praktiske råd og indsats
til løsning af evt. problemer og/eller etablering af nye relevante
initiativer og aktiviteter, der vil være til gavn for lokalsamfundet
 At prioritere, organisere og etablere nye arbejdsgrupper og/eller
aktiviteter efter behov og mulighed
 At sikre relevant og regelmæssig informationsformidling til såvel
medlemskredsen og offentligheden i øvrigt

Fokusområder og konkrete initiativer i regi af NOF:
A - Etablering af en Helhedsplan for Nysted og Omegn, skal sikre:
 At visioner og målsætning i Kommuneplan 2009-2021, som fokuserer
på udvikling indenfor turisme, kunst, kultur, natur og havnemiljø
bliver videreudviklet og implementeret i praksis og prioriteret orden
 At arbejdet med udviklingen vil ske i tæt dialog med Kommunen ud
fra nærhedsprincippet om ‘Borgerne i Centrum’ og med praktisk
support til lokale ildsjæle og foreninger
B - Prioritering af indsatspunkter med fokus på:

1) Byudvikling ‘Den gamle by hvor Fortid og Fremtid mødes’ skal:
 Sikre et smukt, velholdt, hyggeligt og aktivt bymiljø
 Skabe gode oplevelser omkring kultur, natur og fritidsmuligheder
 Sikre en fremtidig bæredygtig udvikling
 Skabe fremtidsorienterede og fleksible regler for anvendelse af byens
ejendomme og butikker - jfr. 3-i-1 modellen
C - Bevaring og anvendelse af byens offentlige ejendomme:
1) Vandtårnet, som er fredet, skal sikres bevaret, istandsat og anvendt
som visuelt og virtuelt oplevelsescenter med fokus på de naturlige
elementer, jord, vand, ild, luft og miljø mv.
2) - Nysteds gamle Rådhus, skal sikres og udvikles som:
 arbejdsplads for Kommunens Borgerservice og Lokalpolitiet
 multifunktionelt kultur- og service hus
 Informations- og mødested for borgere og turister gennem drift af
Info-Cafeen, der per 02-07-10 er åbnet
3) - Bønnelyckes Pakhus, søges i samarbejde med Bevaringsforeningen
sikret som centralt udstillingssted for kunstudstillinger. Ejendommen
ønskes renoveret og genetableret i forbindelse den nye annoncerede
lokalplan for Nysted, hvori også en ‘grøn kile’ ønskes etableret fra
Wickmandsvej via Bagergangen og stiforbindelsen til Rørsøen
D - Udvikling og promovering af turisme:
Nysteds smukke naturlige beliggenhed, det varierede og historiske
landskab, det hyggelige havnemiljø i Noret og sejlermiljøet ud til
Østersøen, samt ikke mindst byens 600-årlige historie og bymiljø, skal
forblive et af Lolland-Falsters attraktive officielle turistmål.
For at sikre turismens fremtid og dermed også erhvervs- butiks- og
restaurations eksistensmuligheder, har NOF aktivt bidraget til at:
 Nysted i den nye Kommuneplan 2009-2021 er udpeget som særligt
attraktivt område og ‘fyrtårn‘ for Kommunens fremtidige aktiviteter
indenfor turisme, kunst og kultur
 Nysted via formanden for NOF er medlem af Projekt KØBSTADEN,
der ledes af Østdansk-turisme sponsoreret af EU. Formålet er at
udvikle og markedsføre områdets købstæder og hovedattraktioner
 Nysted via købstadsprojektets PR-kampagne er blevet godt
markedsført på www.kongeland.dk med en film, der på bedste vis
illustrerer byens, havnens og omegnens idyl
 Oplevelsescentret Vindens Verden, som ejes i fællesskab af DongEnergy, E-on og Guldborgsund Kommune, er blevet et fællesprojekt,












som under ledelse af NOF er blevet renoveret og markedsført såvel
nationalt som internationalt i forbindelse med COP-15 i dec. 2009
Vindens Verden dagligt er åbent for besøgende i turistsæsonen, samt
på anmodning også arrangerer guidede ture med bistand fra NOF
og/eller Dong-Energy på havnen i Nysted
Vindens Verden og NOF, i samarbejde med Guldborgsund Kommune
og Dong-Energy vil Nysted den 10. August 2010 være vært for et
sejlende oplevelsescenter og museumsskib, der medbringer en større
vandreudstilling omkring Vindkraft og Vedvarende energi
Nysted er blevet officiel partner med Hansa Sail Rostock, der årligt
i Rostock forestår en megastor Regatta for gamle sejlskibe, der
kommer fra Østersøområdet (gamle Hanse-Region). Hanse Sail, der
støttes af den Tyske Forbundsstat, besøges årligt af ca. 1,5 mill.,
hvoraf nogle enten per båd eller via færge og bil vil besøge Nysted
Hajkutterregattaen Nysted-Rostock, der via NOF i samarbejde med
Rostock og Guldborgsund Kommune, har opnået status af en årlig
tilbagevende begivenhed og fremtidig turistattraktion. Regattaen, der
afvikles over 3 dage i tiden 2. August til 4. August 2010 på havnen i
Nysted, planlægges, administreres og afvikles af Hajkutterudvalget i
regi af NOF.
Regattaen, der i år består af 16 dansk byggede fiskekuttere, vil
medføre ca. 125 personer på bådene og mange medfølgende turister
og besøgende. Regattaen har igennem flere måneder været genstand
for massiv medieomtale og promovering af Nysted i Tyskland og på
landsplan, ligesom ca. 10.000 personer har besøgt den oprettede
hjemmesiden www.haikutternysted-rostock.dk
Sponsorfest til fordel for Hajkutterregattaen arrangeres på havnen
fredag 02-07-10 med VM-fodbold turnering for børn og voksne ved
brug af de originale Jabulani bolde og andet VM-udstyr, der også vil
være til salg. Festen sluttes af med musik på plænen.

E - Information om byen for byens borgere og turister:
Nysteds hidtidige Turiskontor, blev nedlagt i november 2009 efter
beslutning af Visit Guldborgsund, på trods af kraftige protester fra NOF.
I mellemtiden har NOF i tæt samarbejde med Nysted og Omegns øvrige
foreningsliv samt Kommunens Erhvervs- og Turistudvalg, arbejdet på at
finde alternative løsninger, som specielt omfatter:
 Udarbejdelse af et koncept for etablering af en Info-Cafe i lokaler
på Nysteds gamle Rådhus, foretaget i maj måned 2010 af en nedsat
styregruppe
 Kommunal accept og økonomisk bistand til finansiering (55.000 kr.)
kom på plads i løbet af juni måned 2010
 Rådhusgruppen i regi af NOF har igennem juni måned arbejdet med










den praktiske etablering og indretning af selve Info-Cafeen
Nysted Info-Cafee bliver officielt åbnet fredag 02-07-10 kl. 13:00 til
14:00 på Rådhuset af viceborgmester Flemming Jantsen i forbindelse
med en reception og efterfølgende sponsoreret VM-fest på havnen
Hjemmesiden www.nysted.dk, som NOF har fået overdraget
brugsretten til fra Guldborgsund Kommune, bliver indviet 02-07-10.
Hjemmesiden, der i regi af NOF vil blive redigeret og vedligeholdt af
Erik Damskier, vil primært fokusere på at beskrive:
- Nysted og omegns historie, seværdigheder og aktiviteter
- Foreningslivet i Nysted og omegn
- Tjene som NOF.s og Info-Cafeens hjemmesider
Skiltninger med henvisninger til Info-Cafeens åbningstider og
samarbejdet med Havnegalleriet, er blevet udformet og opsat.
Informationstavlerne ved byens indfaldsveje samt på Havnen og ved
Skansen, er blevet renoveret og forsynet med velkomst streamers til
Nysted ‘Den lille by hvor Fortid og Fremtid mødes’
Informationstavlerne, som fremover skal betjenes fra Info-Cafeen,
vil blive udstyret med opdaterede oversigtkort, plakater om større
begivenheder og aktuelle lister over byens og omegnens aktiviteter
Frivillige hjælpere vil på skift støtte personalet i Borgerservice med
at varetage Info-Cafeens opgaver, specielt indenfor turistsæsonen.
Info-Cafeens fremtidige e-mail adresse og tlf. er under opretning

F - Bestyrelsen i NOF består af følgende personer:
Mogens Lundh, Formand, Slotsgade 9, 4880 Nysted, tlf. 5486 4880, email: mogenslundh@hotmail.com.
Arne Høgh, Næstformand, Engvej 4, 4892 Kettinge, tlf. 5486 4300, email: agh@dlgpost.dk
Svend-Helge Hansen, Kasserer, Adelgade 44, 4880 Nysted, tlf. 5487
2374, e-mail: shh@guldborgsund.dk
Christian Madsen, Sekretær, Stubberupvej 23, 4880 Nysted, tlf. 5487
1009, e-mail: christianmadsen@email.dk
Karl Krarup, Tågense Engvej 10, 4880 Nysted, tlf. 5487 1923, e-mail:
kk4kk@gmail.com
Ole Kold, Adelgade 78, 4880 Nysted, tlf. 4971 8301, e-mail:
kold.nysted@db.mail.dk
Bruno Jeppsson, Søborg Torv 8, 2860 Søborg, 4814 0222, e-mail:
bruno@jeppsson.dk
Henrik Nielsen, Enghavevej 22, 4892 Kettinge, tlf. 2229 1604, e-mail:
nylander4@yahoo.dk
Palle Borst, Fiskergade 9, 4880 Nysted, tlf. 5487 1776, e-amil:

p.borst@live.dk
Redaktør af www.nysted.dk :
Erik Damskier: redaktionen@nysted.dk
På vegne af Nysted og Omegns Fællesråd
Mogens Lundh

