NOF BESTYRELSESMØDE 2013-07-30
TILSTEDE: Hans Jørgen Hansen, Karl Krarup (referent), Mogens
Lundh, Karen Andersen (vært).
Afbud fra Arne Høegh, Benny Harvits og Svend-Helge Hansen.

1. Godkendelse af Dagsorden
Tiltrådt.
2. Meddelelser
Formanden orienterede:
- TV besøg i Nysted i en uge med henblik på optagelser i Nysted af ”Bytøser søger
Bonderøve”. Mogens har virket som kontaktperson. Gennem 4 dage er der lavet
optagelsen ved Flyvermonumentet, på Havnen, i Sejlklubben, på Stranden og Den
Gamle Gaard. Programmet udsendes på DR-Kanal 5 fra den 2. sept. 2013
- Indvielse af de nyrenoverede badehuse, som under ledelse af Svend-Helge, er
renoveret af frivillige fra bl.a. NOF og Lions. Kommunen har betalt materialerne.
- Skt. Hansaften afholdt i Skansepavillionen med mulighed for spisning og dans, samt
med bål og tale ved Lennart Damsbo Andersen på stranden. Arrangementet, der
blev afholdt med hjælp af frivillige fra NOF og LIONs tiltrak over 300 besøgende.
- NOF har bidraget til reklame for hestevognskørsel i Nysted med udgangspunkt fra
campingpladsen.
- NOF har med opbakning fra en større antal hundeejere foreslået kommunen at
der indrettes en hundelufter område / skov nær ved Nysted, hvor hundene kan
færdes frit inden for indhegnet område. Der findes allerede sådanne områder på
Falster.
- NOF deltog ved formanden i Nysted Vandtårns 100 års jubilæum. Jubilæumstaler
og skrifter omtalte, at renoveringen at vandtårnet startede som et NOF-projekt.
- NOF har deltog ved formanden i indvielsen af Barkkekedlen ved Bådelauget.
- Pasning af blomster ved havnen er overgået til Hans Jørgen Hansen, og der er
plantet pelagonier forud for Hajkutter Regattaen.
- Man konstaterede, at der var brug for en opfølgning over for kommunen med
henblik på at få flere affaldskontainere frem i de offentlige områder.
3. Nysted Festivalen
Nysted Festivalen, 1. og 2. juni, var forløbet godt. Arrangørerne: NOF, Lions Club
og Nysted Sejlklub. Arrangørerne forventer at arrangere en Nysted Festival igen i
2014. Forventeligt dagene 6. til 8. juni 2014. Der var tilslutning til dette fra
bestyrelsen.
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Arrangementet søndag den 2. juni med lokale top-politikere fra Christiansborg og
Lolland-Falster til en debat om Nysteds fremtid havde fin søgning. Politikerne kom
med veloplagte oplæg og gik i dialog med spørgelystne borgere. Politikerne roste
arrangementet og vil gerne deltage i noget lignende til næste år.
4. Den nye bevarende Lokalplan 132
NOF deltog ved flere bestyrelsesmedlemmer i høringen på borgermødet i Byhuset
den 3. juni. Formanden anbefalede vedtagelse af lokalplan 132 i overensstemmelse
med bestyrelsens indstilling. Lokalplanen giver værdifulde nye muligheder for byens
udvikling og for brugen af byens huse til fremme af bosættelse og liv i byen.
5. Invitation til Borgermødet i Skansepavillionen 20. august om udvikling af Nysted
Borgermødet er indkaldt på baggrund af forudgående initiativer fra Nysteds borgere
og foreninger. 4. april 2013 afholdtes et møde i Nysted Gamle Rådhus, hvor
repræsentanter fra 17 foreninger drøftede et oplæg til kommunen om en prioriteret
udvikling af Nysted: ”Købstadsprojekt Nysted 2013+ ”. Projektet har afsæt i ”Forslag
til Helhedsplan for Nysted og Omegn” fra juni 2011.
På mødet den 4. april var der god opbakning til forslaget til købstadsprojekt og de 3
foreslåede prioriterede indsatsområder. Mødet gav desuden anledning til yderligere
et indsatsområde, således at der er fremsendt forslag til i alt 4 prioriterede indsatsområder. (dokumenterne kan ses på nysted.dk)
Bestyrelsen var tilfreds med, at kommunen havde valgt at følge op på henvendelsen
med invitation til et borgermøde om Nysteds udvikling. Det sker under forsæde af
Turist og Erhvervsudvalget og dets formand viceborgmester Flemming Jantsen.
Formanden opfordrede NOFs bestyrelse og medlemmer til at deltage i mødet.

6. Info-Cafeen og Rådhusgalleriet
Info-Cafeen er i god drift. Service over for publikum i Info-Cafeen er udbygget med
en stor brochure stander i Vindens Verden, samt et antal Info-Postkasser til turister
med informationspakker indeholdende centrale informationsbrochuerer. InfoPostkasserne er opstillet på centrale strøg herunder ved Havnen og henvender sig til
passerede turister, der her kan plukke informationspakkerne op.
Rådhusgalleriet har valgt at videreføre den store Fants Landt udstilling i Byrådssalen
og viser i stueetagens mødelokale og gallerigang en ny udstilling med fotografier og
tekster ved Henrik Olsen, der skildrer ”Nysteds Lyksaligheder”.
Info-Cafeens og Rådhusgalleriets frivillige drager den 16. august på ekskursion til
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center for at udbygge kendskabet til derværende turistorienterede aktiviteter. Der
aflægges også besøg i Marielyst, hvor der vil blive orienteret om iværksættelsen af
den nye helhedsplan for Marielyst ved en af deltagerne fra projektet.
7. Guldborgsund Kommunes Bosætningsprojekt
Formanden orienterede om arbejdet med planlægningen og de første konkrete
initiativer med udpegning af bosætningsambassadører for Nysted og Kettinge: Doris
Lundh og Arja Sørensen. Den 26. august afholdes strategimøde med kommunen.
8. Meet the Lokal Danes
Det særlige initiativ med ”Meet the Lokal Danes”, hvor udlændige inviteres hjem
privat, har fået egen hjemmeside http://www.meetthelocaldanes.dk. Der har indtil
nu kun været et mindre antal besøg. Der er endvidere udfærdiget flyers på dansk,
tysk og engelsk, som bl.a. uddeles via Info-Cafeen.
9. Samarbejdet med Guldborgsund Kommune og med foreningslivet i Nysted og
omegn
Bestyrelse fandt, at der var en frugtbar kontakt med kommunens politikere og
embedsmænd – både på det konkrete plan og på det mere overordnede plan, som
ved medvirken til udarbejdelse af Den bevarende lokalplan 132 og nu afholdelse af
borgermøde om Nysteds udvikling i august.
Samarbejdet med foreningslivet i Nysted fandt bestyrelsen ligeledes fungerede godt
som eksemplificeret i samvirke om gennemførelse af praktiske arrangementer som
f.eks. Nysted Festivalen og omkring formulering af udviklingsoplæg til kommunen,
som f.eks Helhedsplanen og Købstadsprojekt Nysted 2013+.
10. Medlemmer og Økonomi
Punktet blev ikke behandlet, da kassereren ikke kunne deltage i mødet. Men der var
fremsendt aktuel status, som ikke gav anledning til bemærkninger.
11. Evt
Der var intet til dette punkt.
13. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 17. september kl 19:00 på Engtofte,
Tågense Engvej 10.
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