NOF BESTYRELSESMØDE 2014-10-15
TILSTEDE: Karen Andersen, Hans Jørgen Hansen (vært), Karl
Krarup (referent), Mogens Lundh, Arne Høegh (afbud), SvendHelge Hansen (afbud), Benny Harvits
1. Godkendelse af Dagsorden
Tiltrådt.
2. Meddelelser
- Politiet lukker på Rådhuset med årets udgang.
- Der har været 3 henvendelser fra udlandet med ønske om at besøge Vindens
Verden og høre nærmere om reaktioner i befolkningen på de opstillede vindmøller.
De besøgende gæster repræsenterede myndigheder og politikere i Nordtyskland,
Frankrig og Schweiz.
Med den interesse, der er for vindenergi og miljøforhold, er der anledning til at
overveje, om der er brug for en fokusgruppe om dette emne.
- Vedr. belysningen af Aalholm Slot oplyste formanden, at ejerne har meddelt, at
belysningen vil være slukket så længe der arbejdes med renoveringen af slottet.
- At folk fra Ålholm havde fjernet udgåede træer langs Rørsøstien, ligesom man
havde fjernet gammel pigtråd, som lå i en del af Rørsøen ind mod stien.
- Der bør følges op over for de husejere med grund ned til stien, som stadig dumper
affald ved stien, så hele stien kan fremtræde på en ordentlig måde.
- Engestofte afholder Julemarked 6. – 7. december, og der er udsendt invitation til at
medvirke ved markedet.
3. Nysted Havnefestival
- Der foreligger nu både regnskab og evaluering af Nysted Havnefest, som var
arrangeret gennem et samarbejde mellem Nysted Sejlklub, Lions Club Nysted og
NOF. Overskuddet deles mellem de tre arrangører.
- Festivalens tre arrangører finder, at havnefestivallen var vellykket. Men foreslår
også at man ved en ny Havnefestival i 2015, bør overveje at koncentrere
begivenheden til en enkelt dag og sigte på en mere kompakt opstilling af telte mv.
- Bestyrelsen besluttede, at NOF kan indgå som partner i Havnefestivalen i 2015.
Karen Henriksen blev valgt til at være NOFs repræsentant Festudvalget. NOF
indbetaler et beløb svarende til de andre foreningers bidrag til basiskapitalen.
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4. Infocafeen 2014
InfoCafeen har haft et godt år med mange gæste. 1173 har modtaget personlig
betjening. Desuden tog man sig af 124 gæster, som forgæves søgte Borgerservice.
Hertil kommer den indirekte service via postkasser med informationspakker på tysk,
engelsk og dansk og via flere brochurer. Endelig skal man også huske byens egen
web nysted.dk, som udgør en central hjælpemiddel med ca. 150 besøgende pr dag.
Man besluttede, at man gerne viderefører InfoCafeen i 2015, hvis forudsætningerne
bliver i lighed med de tidligere år.
Den 24. september var InfoCafeen i Nysted sammen med InfoCafeerne i Sakskøbing,
Stubbekøbing og Gedser inviteret til opfølgningsmøde i Guldborgsund Kommune
ved Birgitte Eriksen. Her var der lejlighed til en gensidig orientering om de enkelte
Infocafeers virke.
Til mødet havde deltagerne også modtaget et oplæg fra Kultur, Turisme og
Bosætningsudvalgte benævnt Udvalgsstrategi 2014-18. De indkaldte forholdt sig alle
temmelig kritiske til dette strategipapir.
5. Turisme generelt
Mogens havde den 8.10 deltaget i BLFs evaluering af turismesæsonen. Her blev der
orienteret om den fremtidige fokus for turismeindsatsen. Man har valgt at satse på
de store trækplastre som Knuthenborg, Lalandia, Borgcentret og Geocentret. BLF
er på vej ud af samspillet med Infocafeer
LF´s turistkatalog 2015 ændres til en art magasin, der skal fokusere på områdets
hemmeligheder. For Nysteds vedkommende har formanden i samarbejde med Helle
Levisen og BLF aftalt at beskrive henholdsvis: Kulturstien, Rådhusets klokkespil samt
muligheden for at nyde en kop kaffe med kage i bagerens lille cafe, og/eller et gratis
kik i gården til Aarestrup Museet. Hemmelighederne illustreres med relevante fotos.
6. Borgerservice-forringelser
Til opfølgning på de kritiske spørgsmål til Byrådet i august, som blev fremsat ved en
fælles indsats af Fællesrådet for Nysted og Omegn, Fællesrådet for Sakskøbing og
Omegn og Liv i Stubbekøbing, har man valgt at følge op med en brugerundersøgelse
af borgerens brug og vurdering af den aktuelle borgerservice. Undersøgelsen
foretages på de 4 steder med borgerservice over flere gange ved hjælp af frivillige,
som udleverer spørgeskemaer til brugerne på stedet. Formålet er at kunne give
Byrådet en empirisk funderet evaluering af den aktuelle borgerservice, som bidrag til
grundlaget for tilrettelæggelsen af den fremtidige Borgerservice.
7. Bosætning - §17 udvalgets Dialogmøde 29.9 om Bosætningsstrategien
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Paragraf 17-udvalget har udarbejdet et Forslag til bosætningsstrategi for kommunen
og havde indkaldt til Dialogmøde om bosætningsstrategien den 29.9. På mødet
gennemgik formanden Lene Hatt strategien og meddelte forsamling, at der ikke var
mulighed for at drøfte selve strategien, men man var velkommen til at gå i grupper
og bidrage til, hvorledes strategien kunne sættes i værk. Endvidere blev det oplyst, at
høringsfristen var på 2 dage.
Karl Krarup og Conny Krogh fra Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn fandt denne
procedure helt uacceptabel og forlod mødet. Dagen efter sendte de deres
høringssvar til Bosætningsstrategien og en kritik af proceduren til avisen med kopi til
udvalgets formand. Dette bidrag blev optaget af Folketidende.
Hans Jørgen deltog også i mødet den 29.9 men fandt ikke anledning til at forlade
mødet.
Med de givne tidsfrister, var det ikke muligt at drøfte sagen i bestyrelsen, så
høringssvar og kritik står dermed som Karl og Connys høringssvar. Bestyrelsen
nøjedes med at konstatere, at man fandt, at den anvendte procedure ved
dialogmødet var ret ejendommelig.
8. Foreningslivet i Nysted og Omegn og opfølgning på Helhedsplanen
Man drøftede, hvorledes foreningslivet bedst kunne følge op for at fremme
realiseringen af helhedsplanen og konkluderede, at dette bedst skete i sammenhæng
med konkrete sager som fx den fremtidige anvendelse af Rådhuset.
9. Rådhusets fremtidige anvendelse
Man råder allerede over en klar beskrivelse af, hvorledes Rådhuset ønskes taget i
brug til gavn for borgere og foreningsliv i forslaget “Købstadsprojekt Nysted 2013+”
10. Fokusgruppe-rapport
Fokusgruppen vedrørende Miljø og Natur med Karen og Hans Jørgen som
ansvarlige, gjorde rede for deres indsats i den forgangne periode.
Man drøftede hvilke emner, der var anledning til at tage op med kommunen på det
kommende møde med kommunen, hvor der også var repræsentanter for
Facaderådet, NET og Nysted Bevaringsforening. I dette møde deltager Karen og
Hans Jørgen.
Emner:
1: Miljø og Naturpleje: vedligeholdelse af fortove og langs stier, samt offentlige
arealer
2: Grønne områder med græs eller blomster. Kommunens nye indsatser og planer
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3: Havneområdet: vedligeholdelse af arealet
4: Blomsterudsmykning ved rådhus, ved havn mm
5: Skiltning i Nysted: opfølgning mht. retvisende skiltning og omfang af skiltning
6: Adelgade: to-vejstrafik evaluering
7: Slotsgade: belægning og skiltning
8: Bænke: opfølgning på opstilling og design samt sikring af bænke mod fjernelse
9: Kulturstien og dens etablering,
10: Arealerne omkring Bønnelyches Pakhus. status og forslag vedr. mur.
11: Skilt med henvisning til Nysted ved udkørsel fra Fuglsang Museums parkering
12: Renoveringer af huse i modstrid med Lokalplanens bestemmelser
13: Teknikhus ved gl. Rensningsanlæg bag Skansevej 28-30
14: Etablering af fast toilet ved Festival-pladsen med krolf etc.

11. Medlemmer og Økonomi
Medlemstallet er på trods af enkelte udmeldelser i fortsat stigning og nærmer sig
120. Økonomien er sund.
12. Eventuelt
Der blev orienteret om mødet i Ærøskøbing i september Oprør fra udkanten, hvor
der var små hundrede deltagere fra hele landet. Man vedtog på mødet et Udkantsmanifest, som var rettet mod at skabe politisk opmærksomhed over for de
forsømmelser, som den aktuelle politik påfører udkantsområderne, der omfatter
ikke mindre end ca. 800.000 borgere.
13. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Karen onsdag den 25. november kl. 19
KK141029
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