NOF BESTYRELSESMØDE 2014-01-28
REFERAT
TILSTEDE: Hans Jørgen Hansen, Karen Andersen (vært), Karl
Krarup (referent), Mogens Lundh, Benny Harvits, Arne Høegh,
Svend-Helge Hansen,
1. Godkendelse af Dagsorden
Tiltrådt.
2. Meddelelser
- ML orienterede om kontakterne med SOF (Sakskøbing og Omegns Fællesråd),
herunder om at SOF havde anmodet kommunen om at blive høringsberettiget.
Bestyrelsen tilkendegav, at NOF ikke havde anledning til at fremsætte en sådan
anmodning, idet de allerede etablerede kontaktformer fungerede udmærket.
3. & 4. Købstadsprojekt Nysted og den nye Lokalplan 132. Drøftelse af initiativer.
Der blev orienteret om, at Købstadsprojekt Nysted 2013+ havde været til behandling
på det sidste møde i Erhvervs og Turismeudvalgte 3. december 2013. Udvalget
havde anmodet kommunens Miljø og Plan om at fremsende en status til opfølgning på
Borgermødet i Nysted den 20. august 2013.
Af status fremgår, at der ikke er afsat konkrete midler i budgetforliget for 2014 2015 til at arbejde med købstadsprojektet. Derfor vil det fortsatte arbejde med de 4
anbefalinger fra Købstadsprojektet ske med udgangspunkt i de eksisterende
ressourcer og økonomi. Endvidere fremgår det, at det er hensigten at nedsætte en
koordinerende administrativ arbejdsgruppe, der varetager dialog og kontakt i
relation til NOF for både den overordnede udvikling og for konkrete projekter.
Her citeres kommunens status i forhold til de 4 konkrete anbefalinger:
“Nysted havn.
Første og største etape af renoveringen af den kommunale del af Nysted havn er
afsluttet.
Områdets fortsatte udvikling og drift drøftes løbende.
Nysted gamle Rådhus.
Ejendomsenheden undersøger pt hvilken økonomisk ramme, der er til rådighed for
drift af Det Gl. rådhus. Når dette er afklaret gennemføres en drøftelse af muligheder
for en mere tværgående lokal forankret brug som kultur- og servicehus.
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Den grønne kulturkile.
Arbejdet igangsættes primo 2014. Ruteforløb koordineres med NOF, og der tages
kontakt til private lodsejere for tilladelse og undersøgelse af muligheder.
Der gennemføres ikke anlægsarbejde.
Ruten markeres som natursti med pæle/pictogrammer.
Udgiften hertil dækkes fra eksisterende budget til naturforvaltningsmidler.
Forventet afslutning – sommer/efterår 2014.
Festivalpladsen.
Som et led i den fortsatte udvikling af festivalpladsen er der i samarbejde med NOF,
Middelalderfestivallen og Nysted Camping etableret afløb på parkeringspladsen syd
for festivalpladsen.
Områdets fortsatte udvikling drøftes – herunder mulighed/behov for andre tekniske
faciliteter.
Området anvendes som lokal festivalplads – tillige med flere andre lokale pladser i
Guldborgsund Kommune.
På borgermødet 20.8.2013 fremkom tillige en række andre forslag til projekter.
Disse vil blive drøftet med NOF. (citat slut)”
Bestyrelsen tilkendegav, at man ville have værdsat, at der var afsat særskilte midler
til realisering af Købstadsprojektet. Men man var også enige om at værdsætte de
initiativer, som kommunen havde tilkendegivet, at de ville sætte i værk.
Bestyrelsen så i øvrigt frem til, at man kunne få en nærmere drøftelse med
kommunen om, hvorledes man kom videre med Købstadsprojektet.
5. Den nye Kommuneplan 2013 - 2025
Bestyrelsen fandt, at den nye kommuneplan og dens centraliseringsstrategi ikke
udnytter de mange særlige kvaliteter, som findes i Guldborgsund Kommune. Man
håbede, at det blev muligt at nuancere strategien, så man bedre kunne fremme
områdets udvikling.
Det er derfor naturligt, at NOF følger op på kommunens kommende konkrete
initiativer ud fra denne synsvinkel.
6. Nysted Havnefestival 2014.
Havnefestivalen gennemføres 5. og 6. juli i et samarbejde mellem Lions Club, Nysted
Sejlklub og NOF. Der er nedsat en planlægningsgruppe bestående af to
repræsentanter fra hver af de tre foreninger.
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Kommunen har bevilget et tilskud på 25.000 kr. til Havnefestivalen, som bliver en
kombineret maritim og kulturel begivenhed. Det indgår i planerne, at sejlere fra de
nordtyske havne inviteres på gratis opankring i havnen under festivalen. Det er også
tanken at begivenheden: ”Nysted for Alle” indgår i festlighederne.
7. Forslag til etablering af en Fokusgruppe for Kunst og Kultur i NOF regi
Med henblik på at styrke formidlingen af kunst og kultur besluttede man at nedsætte
en fokusgruppe med dette formål. Karl Krarup blev udpeget som formand. Opgaven
var ud over at videreføre og udbygge udstillingsvirksomheden i RådhusGalleriet også
at se på muligheden for, at skabe kontakt med professionelle kunstnere på Lolland
Falster og bidrage til formidlingen af deres værker og dermed understøtte områdets
kunstneriske profil over for besøgende og omverden.
8. Ansøgninger til kommunen.
Der er fremsendt ansøgning til kommunens Kultur og Turisme Pulje om støtte til to
initiativer:
- Udgivelse af en Guide til Nysted Kultursti, som kan tage besøgende med på en
samlet tur gennem Nysted og dens mange kulturværdier.
- Støtte til gennemførelse af udstillingsvirksomhed, der formidler værker udført af
kunstnere fra Lolland Falster
9. Medlemmer og Økonomi
Kassereren gennemgik regnskabet for foreningen og for InfoCafeen 2013.
Medlemstallet er stabilt på godt 100 medlemmer og økonomien er sund.
10. Aktivitets- og huskeliste for NOF aktiviteter 2014
Der udarbejdes ved formanden inden Generalforsamlingen en samlet oversigt over
NOFs aktiviteter. Aktivitetsoversigten struktureres i overensstemmelse med
Helhedsplanens hovedemner i kapitel 1-9 . Aktivitetsoversigten tjener som NOFs
primære arbejdsgrundlag.
11. NOF Generalforsamling 2014
Generalforsamlingen afholdes kl. 19 onsdag den 26. marts i Sognehuset.
De af bestyrelsens medlemmer, som er på valg erklærede sig parate til at stille sig til
rådighed for endnu en periode.
Man drøftede forskellige muligheder for gæster i tilknytning til generalforsamlingen.
12. Næste bestyrelsesmøde
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Det blev aftalt, at næste bestyrelsesmøde fastlægges i forlængelse af generalforsamlingen.

13. Eventuelt
Der blev orienteret kort fra mødet den 27.1. vedrørende etablering af en andelsforening, der skal forestå etablering og drift af en solcellepark i Nysted. Der er
nedsat en gruppe på 4 personer under Anne Svendsens formandsskab, som skal søge
at skaffe medlemmer til foreningen og afpudse vedtægter, så der er grundlag for at
indkalde til en egentlig stiftende generalforsamling
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