Referat af BESTYRELSESMØDE afholdt
onsdag den 18. maj 2016 kl. 14.00 på
Nysted gl. Rådhus.
Dagsordenen blev godkendt.

1. Status på fokusgruppernes arbejde.
Turismeudvikling og samarbejde:
Møde om turismesamarbejde i Marielyst den 25.-5. Karen Andersen og Karl
Krarup deltager.
Infocafeen:
Der er kommet nye brochurer til Infocafeen, og Havnegalleriet på Havnen er
blevet ”turistinspirationssted”.
I Rådhusgalleriet er Frantz Landts samling blevet betragteligt indskrænket for at
give plads til udstillingen om Stig Weye i anledning af hans 70-årsdag. Stig
Weyes udstilling åbnes fredag den 3.-6. kl. 15.00 af borgmester John Brædder.
Udstillingen vil være åben, når Info-cafeen har åbent og vil vare til udgangen af
august. Karl Krarup udsender pressemeddelelse og inviterer pressen til
åbningen.
Miljø, natur og pleje:
På NOF’s initiativ har elever fra Nysted Skole og Nysted Efterskole deltaget i
indsamling af affald.
Der sker løbende udskiftning i blomsterkummerne.
Rørsøstien skal tilføres mere flis, da der ofte står vand på stien.
Affaldsbeholdere opsættes, hvor der skønnes at være behov for det.
På arealet ved Flyvermonumentet på Havnen vil der blive fyldt op med jord, så
niveauforskellene udlignes. Nye bænke opstilles.
Nysteds bygninger:
Guldborgsund Kommune har foranstaltet varig afspærring omkring Adelgade
nr. 5, Bella Italia, da bygningen er i meget dårlig stand.

Muren mellem bageren og Bønnelyckes pakhus vil blive fjernet, da den er i fare
for at bryde sammen.
Bønnelyckes pakhus er blevet sprøjtet mod borebiller.
Havnen:
Søren Laurberg undersøger priser på leje af bådepladser. Tidligere
prisstigninger har betydet nedgang i udlejede bådepladser. Mange både er blevet
flyttet til andre havne. En evt. nedsættelse af priserne kunne måske få nye både
til.
Sejlklubben har holdt møde med de lokalt valgte folketingspolitikere (Kaffeklubben), for at bane vejen for en alternativ bortskafning af opgravet bundmateriale.
Strandområde, badehuse og bro:
Badebroen er blevet sat op, og det ene badehus er blevet istandsat efter
hærværk. Lidt indvendig maling mangler.
Badepontonen bliver sejlet ud snarest.
Der er tilført sand til stranden ved Skansepavillonen.
Intet nyt om evt. saunabyggeri ved Noret.
Landdistrikterne:
Intet nyt.
Kommunikation:
Fungerer fortrinligt ved Erik Damskiers virke.

2. Drøftelse af initiativer i forbindelse med
kommende kommuneplan.
Karl Krarup har på vegne af en række lokalråd fremsendt ”Forslag til
retningslinier for etablering af et forpligtende samspil mellem lokalråd og byråd
i Guldborgsund Kommune”. Kommunen ser positivt på forslaget.
Der forventes afholdt et møde i juni måned med repræsentanter fra
kommunen og lokalrådene for at afstemme forventningerne til principperne i
forslaget. Fra NOF deltager formand, næstformand samt kasserer.

3. Modeller for overdragelse af Nysted gl. Rådhus til
borgerne i Nysted og Omegn.

Karl Krarup tager kontakt til kommunen for at undersøge, hvordan vi evt. kan
bruge/overtage bygningen.
I øjeblikket har kommunen en række funktioner placeret der, og NOF er
vidende om, at der er mange interessenter, der vil benytte bygningen, hvis de
rette betingelser er til stede.

4. Forslag til initiativer til fremtidige tiltag fra NOF’s
side.
Hans Jørgen Hansen undersøger muligheden for etablering af et ”Hegnet
friareal for hunde” i området bag Syrenvænget.

5. Næste bestyrelsemøde aftales.
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 30.-8. kl. 14.00 på Nysted gl.
Rådhus.

6. Eventuelt.
Intet.
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