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Referat fra Årsmøde 2012
Den 28. marts 2012 kl. 19
Nysted Bådelaug
0.

Til stede





Foreningens bestyrelse
ca. 30 medlemmer af foreningen.
Viceborgmester Flemming Jantzen

1. Valg af dirigent og stemmetæller
Formanden Mogens Lundh bød velkommen og foreslog som dirigent Flemming Henriksen. Forslaget
blev modtaget med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og ønskede i henhold til vedtægten, at der blev udpeget to stemmetællere.
Benny Harvits og Eriks Damskier blev valgt.

2. Beretning fra Bestyrelsen
Formanden Mogens Lundh fremlagde sin beretning under anvendelse af Power Point.
Han konstaterede, at fællesrådet nu har fungeret i godt tre år og fandt, at 2011 havde været et godt foreningsår med mange initiativer, ligesom der også havde været en gunstig udvikling i samspillet med byens
borgere og foreningsliv.
Man havde deltaget aktivt i udarbejdelse af ’Forslag til Helhedsplan for Nysted og Omegn’ i den nedsatte
styregruppe bestående af formændene for NET, Havnefronten, Facaderådet, Nysted Bevaringsforening og
NOF.
Borgermødet i maj om Forslaget til helhedsplan havde haft god tilslutning og deltagerne havde vist betydelig engagement og en positiv holdning til forslaget. Bidragene fra mødet var efterfølgende blevet indarbejdet i den reviderede version, som blev fremsendt til Guldborgsund Kommune.
I slutningen af juni afholdtes et møde med direktør Bruno Andersen og byplanlægger Per Nejrup Hansen til
opfølgning. Det blev her tilkendegivet fra kommunen, at man værdsatte forslaget og fandt, at der er en
række emner i forslaget, som direkte kan bruges i forbindelse med udarbejdelse den nye bevarende lokalplan for Nysted bymidte.
Styregruppen blev anmodet om at virke som følgegruppe for arbejdet med lokalplanen. På et møde i februar på Nysted Rådhus, hvor Facaderådet også deltog, blev et oplæg til lokalplan præsenteret og drøftet.
I oplægget til ny lokalplan er den omdiskuterede butiksklausul ophævet og der er illustrationer, der viser,
hvorledes man kan omforme huse med butikker til beboelseshuse, der lever op til bevaringsbestemmelserne.
Der indgår også muligheder for på visse områder, at give adgang til fritidsboliger i byen. Herigennem kan
tilgangen af nye borgere til byen støttes.
Arbejdet med byudvikling vil fortsat være et centralt emne for NOF’s arbejde for at fremme udviklingen i
Nysted. Man har således også været med i en ansøgning til Realdania om Købstadsprojekt Nysted 2015,
som desværre ikke blev imødekommet.
Vi arbejder videre, og overskriften kunne udmærket være: ”Nysted, det ny Skagen.”
Bestyrelsen har naturligvis fulgt udviklingen omkring Nysted Rådhus og finder, at det er skuffende, at Byrådet fortsat lader Nysted Rådhus stå til salg. Har kommunen virkelig ingen planer for huset? Eller har man
glemt sagen? NOF vil gerne være behjælpelig her.
NOF har også været aktiv for at fremme turismen i Nysted. Der er nedsat en fokusgruppe med repræsentanter for virksomheder, der lever af turismen, og man forventer at fremkomme med en række initiativer.
NOF har også været aktiv for etablering af 2 sider om Nysted i den nye turistkatalog, som kommer nu.
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Formanden fremhævede www.nysted.dk for dens helt centrale rolle som informationssted, der både indeholder meget fyldige oplysninger om Nysted i fortid og nutid og med en løbende ajourført kalender. Brugere kan her finde en omfattende samling af vejledninger om Nysted og Omegn. Og det er et åbent sted,
hvor alle, der har noget, som de ville oplyse verden om, gratis kan få deres oplysninger formidlet over nettet. Hjemmesiden indeholder også NOF’s officielle websted med nøglepapirer som Helhedsplanen og oplysninger om bestyrelsens virke. Han takkede webmasteren Erik Damskier for hans store arbejde.
Formanden rundede sin beretning af med at takke for det gode samarbejde med borgere og foreninger i
byen. Et samarbejde som har udviklet sig gunstigt i positiv retning. Han takkede også bestyrelsen for dens
indsats.
Dirigenten takkede for en fyldig beretning og spurgte, om der var bemærkninger eller spørgsmål.
Der blev spurgt til samarbejdet med Eutin, og formanden kunne oplyse, at der var en række aktiviteter i
gang, og oplyste i øvrigt at Eutin er venskabsby med Nykøbing F.
Hans Jørgen Hansen var bekymret over, at rådhuset fortsat er til salg, og han tilskyndede NOF til at arbejde videre for, at rådhuset kunne forsætte som en central bygning for livet i Nysted.
I tilknytning hertil blev der stillet forslag om, at man skulle anmode kommunen om at oplyse, hvor længe
kommunen agter at have bygningen til salg. Og bede om oplysning om, hvad kommunen har af ideer til,
hvordan bygningen skal anvendes.
Der blev også peget på, at E-ON og DONG kunne vise et større engagement omkring Vindens Verden og
formidlingen af viden om energi.
Dirigenten, der ligeledes takkede Erik Damskier for en meget velfungerende www.nysted.dk , konstaterede
at beretningen var godkendt med akklamation.

3. Bestyrelsens forslag til det kommende års aktiviteter
Bestyrelsen vil forsætte ad de linjer, som man har fulgt i det forløbne år med udgangspunkt i ’Forslag til
Helhedsplan for Nysted og Omegn.’ NOF vil søge at fremme de initiativer, som fremgår af dette ret omfangsrige katalog så tæt og godt, som de aktuelle muligheder nu tillader.
Der er etableret et samarbejde mellem NET og NOF om at fremme en række turismeaktiviteter.
InfoCafeen har fået en bevilling for tre år og åbner igen 1. juni på Rådhuset. Der er produceret nye turistbrochurer, som takket være en frivillig i InfoCafeen, Gisela, nu er kommet på tysk.
1. juni åbnes en stor udstilling i RådhusGalleriet med Frants Landt’s malerier. Frants Landt er en anerkendt
maler fra Nysted, som har en stor produktion af marinemalerier og billeder fra det lokale område.
NOF fortsætter arbejdet med blomsterudsmykning og sørger ligeledes for genopsætning af badebroen ved
Skansen med støtte fra en gruppe frivillige.

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Svend-Helge Hansen fremlagde foreningens regnskaber. Der er tre regnskaber:


Foreningskassen,



InfoCafeen,



Forskønnelseskontoen

Foreningskassen har et pænt overskud på årets drift på små 6.000 kr.
InfoCafeen havde et særskilt budget for tilskuddet på de kr. 50.000, som, ud over at dække driftsudgifter
til InfoCafeen og dens Hot Spot, også havde finansieret blomsterudsmykning og bidrag til arbejdet med
badebroen.
Kasseren fandt at vi / kommunen havde fået rigtig meget for de 50.000 kr.
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Forskønnelseskontoen er en konto, hvorpå der nu står 7.215 kr. Kontoen var kommet i stand som overskud
fra begivenheden ”Nysted for Alle” hvor to bilforhandlere i byen havde sponsoreret musikken, og NOF havde fået overskuddet for salg af drikkevarer. Beløbet er til rådighed for aktiviteter, der fremmer liv og glæde
i byen.
Regnskaberne blev alle godkendt med akklamation.

5. Kontingent 2012
Kontingentet blev fastlagt til samme niveau som tidligere med kr. 100 for et personligt medlemskab og kr.
200 for foreninger eller erhvervsvirksomheder.

6. Valg af 7 – 11 bestyrelsesmedlemmer
Valg til bestyrelsen
Dirigenten gennemførte valghandlingen ved at følge den udmeldte liste over bestyrelsesmedlemmer, der
var på valg:


Arne Høgh - villig til genvalg, blev genvalgt med akklamation.



Karl Krarup - villig til genvalg, blev genvalgt med akklamation.
o

Christian Madsen – var oprindelig villig til genvalg, men havde netop meddelt, at han på
grund af tidspres havde set sig nødsaget til at trække sit kandidatur.



Dirigenten efterspurgte kandidater.



Efter nogen drøftelse blev det punkt afsluttet med, at Benny Harvits blev valgt som bestyrelsesmedlem med akklamation.



Mogens Lundh - villig til genvalg, genvalgt valgt med akklamation.

Dirigenten konkluderede, at bestyrelsen dermed var fuldtallig, og de nævnte personer nu er valgt for de
kommende 2 år. Bestyrelsens sammensætning svarer ligeledes til det antal, som der sigtes efter med vedtægtsændringer, der senere skal tages stilling til ved dette Årsmøde.
Ole Kold, der ikke var villig til genvalg, blev takket af formanden for det dedikerede arbejde, som han siden foreningens start havde lagt i bestyrelsen. Han stillede i udsigt, at man nok skulle finde veje til også at
bruge hans kunnen i fremtiden.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og revisorer
Arja Sørensen, der allerede var suppleant, var parat til at fortsætte i hvervet. Valget blev bekræftet med
akklamation.
Yderligere blev Hans Jørgen Hansen valgt som suppleant.
Bo von Würden var parat til at fortsætte som revisor/bilagskontrollant det kommende år. Valget blev bekræftet med akklamation.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at alle bestyrelsesposter med videre nu er besat for det kommende
år, og forsamlingen derfor kunne gå over til næste punkt på dagsordenen.

7. Indkomne forslag
6.1 Medlemsforslag fra Einikö Wiberg.
Forslaget går ud på, at NOF bidrager til bekæmpelsen af hundeekskrementer på veje og stier og i det offentlige rum i det hele taget.
Einikö oplyste, at hun efter fremsendelse af forslaget, havde studeret de retlige forhold nærmere, og som
de nu foreligger, er det allerede behæftet med bødestraf, at lade sin hund besørge i det offentlige rum
uden at fjerne efterladenskaber. Grundejere, som ikke har ryddet deres grund for ekskrementer og det gi-
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ver anledning til skader på forbipasserende, er strafansvarlige for de ekskrementer, der måtte ligge på deres grund.
Punktet gav anledning til en række klare indlæg, hvis indhold var, at det er uacceptabelt, at hundeejeren
ikke samlede hundens efterladenskaber op, når den havde besørget.
Det blev også nævnt, at man nemt fik en skarp bemærkning, hvis man kritiserede hundeejerens manglende opsamling.
Der var enighed om, at der burde gøres noget, så folk samlede efterladenskaber op efter deres egne hunde. Det var ulækkert at gå langs de fine stier i byen, hvis kanter, rent ud sagt, er bemøget med hundelorte.
Generalforsamlingen anmodede NOF om at følge op med pressen for at skabe opmærksomhed om sagen
og tilskynde hundeejerne til at gøre rent efter sig.
Der er også brug for, at der orienteres om gældende retsregler, som indebærer, at det er strafbart, at lade
hunden besørge i det offentlige rum.
Dirigenten konstaterede, at her lå der en opgave for bestyrelsen.
Formanden påtog sig at følge op.
6.2 Forslag til ændring af vedtægt
Bestyrelsen foreslår tilføjelser og præciseringer af foreningens første vedtægter udfærdiget ved stiftelsen
den 27-05-2008.
Forslag til reviderede vedtægter var udsendt til medlemmerne forud for Årsmødet.
Bruno L. Jeppsson gennemgik hovedlinjerne i ændringerne og spurgte, om man kunne tage stilling til
forslagene som en helhed.
Under dirigentens vejledning nåede generalforsamlingen enigt frem til, at der er almindelig tilslutning til de
foreslåede ajourføringer.
Kun et enkelt punkt gav anledning til kommentarer, punktet om ekskludering at et medlem, der direkte
modarbejder foreningen eller er i kontingentrestance.
Bruno L. Jeppsson gjorde opmærksom på, at noget lignende er meget sædvanligt i foreningsvedtægter.
Efter en drøftelse af sagen var der tilslutning til, at punktet indgik i de reviderede vedtægter.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at ændringsforslagene til vedtægten er godkendt med akklamation.
Inden de ændrede vedtægter er gældende, skal der efter nugældende (og nye) afholdes et ekstraordinært
årsmøde med punktet: ”Endelig vedtagelse af ændringer til vedtægter.”

8. Eventuelt
Under eventuelt berettede Svend-Helge Hansen om arbejdet i Fokusgruppen for bankforretninger. Den omfatter repræsentanter for Nysted Erhvervs- og Turistforening, Industri- og Håndværkerforeningen med
Svend-Helge som formand for Fokusgruppen.
Der er modtaget helt klare meldinger om, at ingen banker igen ville oprette en filial i Nysted.
Nu er målsætningen at sikre, at der fortsat er mulighed for at hæve penge og ikke mindst, at der kommer
en boks, hvor det er muligt at aflevere kontanter til sin bank, således at man ikke skal køre til en af de
større byer med dagens omsætning.
Der forsøges afholdt møde i nær fremtid med Danske Bank, Nordea, Lollands Bank og Coop Danmark, hvor
man vil drøfte mulighederne.
Forsamlingen gav udtryk for tilfredshed med initiativet.
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Tidligere borgmester, Bent Bille, takkede på hele forsamlingens og egne vegne hele bestyrelsen og formanden for det store arbejde, der er udført og for de mange gode resultater, som NOF har opnået.
Dirigenten afsluttede Årsmødet med at takke for, at mødet kunne gennemføres i god ro og orden.
Han mindede om, at der i forlængelse af Årsmødet ville være to indlæg:
8.1 nysted.dk
Erik Damskier, webmaster, gennemgik de seneste nyheder på www.nysted.dk og opfordrede til, at alle
kommer med bidrag til ”dette og hint” samt ”stort og småt.”
8. 2 Viceborgmester Flemming Jantzen om Nysteds udviklingsmuligheder.
Flemming Jantzen påpegede i sit inspirerende indlæg, at Nysted og omegns fremtidige chancer og udvikling, som anført i Kommuneplanen, burde fokuseres omkring udvikling af turismen. Nysted, med havneog sejlermiljøet, burde markedsføres som et godt supplement til Marielyst.
Han vil søge at medvirke til, at ideerne i Helhedsplanen bliver omsat til konkrete initiativer og aktiviteter.
Det vil i den forbindelse være af stor betydning at ”Nysted taler med én stemme.” Styregruppens samarbejde og NOF´s aktiviteter er et godt og praktisk eksempel herpå.

Referent: Karl Krarup
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