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NOF
- Nysted og Omegns Fællesråd

Den

2012-04-28

Referat fra Ekstraordinært Årsmøde
Den 28. april 2012 kl. 10
Slotsgade 9 i Nysted
0.

Til stede



6 af foreningens medlemmer

1. - Valg af dirigent og stemmetæller
Formanden Mogens Lundh bød velkommen og foreslog Flemming Henriksen som dirigent og stemmetæller. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, indkaldelsen til det Ekstraordinære Årsmøde er foretaget i
henhold til vedtægten, idet indkaldelse var indrykket i Saxkjøbing Avis den 2012-04-03 og udsendt pr. email til medlemmerne den 2012-03-28.

2. - Afstemning om endelig vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer
Det tidligere udsendte ”Ændringsforslag 2012-04” blev enstemmigt vedtaget.
Således er ændringsforslaget enstemmigt vedtaget både ved det Ordinære Årsmøde den 2012-03-28 og
det Ekstraordinære Årsmøde den 2012-04-28.
Herefter er den nye vedtægt, dateret 2012-04-28, gældende og vil blive sendt til medlemmerne samt lagt
ud på www.nysted.dk.

3. - Eventuelt
3.1 – Info-Caféen
 Formanden orienterede om, at Info-Caféen bemander turistinformationsbussen alle dage under det
kommende Døllefjelde-Musse Marked.
3.2 – Frants Landt
 Der er fernisering på en storstilet udstilling den 2012-06-01 kl. 13.00.


Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage aktivt.

3.3 – Sankt Hans Aften på Skansen
 Samarbejde mellem Nysted Camping, Lions Club og NOF etableres med henblik på en udvidelse af
det traditionelle arrangement (Palle, Benny og Svend-Helge deltager fra NOF’s bestyrelse).
3.3 – Skansepavillonen
 Eventuel aktivering sammen med Nysted Camping drøftes ved næste bestyrelsesmøde.
3.4 – Nysted for Alle
 Afholdes den 2012-07-29. Programindhold drøftes ved næste bestyrelsesmøde.
3.5 – Det gamle Rådhus
 Formand og kasserer søger at få afklaret status i forhold til kommunen.


Den gamle del af rådhuset ønskes bevaret til brug for byens borgere.

3.6 – Bestyrelsesmøde
 Der afholdes bestyrelsesmøde den 2012-05-10 kl. 19 hos Svend-Helge Hansen i Adelgade.

4. Afslutning


Med dirigentens tak for god ro og orden blev det ekstraordinære Årsmøde afsluttet.

Referent: Bruno L. Jeppsson
(Fil: Ref_Aarsmoede_Ekstra_2012-04-28)

