NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af BESTYRELSESMØDE onsdag
den 1. marts 2017 kl. 14.00 på Nysted gl.
Rådhus.
Fraværende: Sv. Helge Hansen
Følgende dagsorden blev godkendt:

0. Meddelelser.
Referat fra netværksmøde med frivilligkoordinator Johanne Braun
udsendt.
Generalforsamling i NET den 29.-3.
Karl Krarup udarbejder svar på borgmesterens svarskrivelse vedrørende
forslag til samspil mellem lokalråd og byråd.

1. NOF og den kommende Kommuneplan. Afholdelse
af decentralt møde?
Øster Ulslev Beboerforening, Kettinge Bylav og NOF har aftalt at
arrangere et fælles møde om den kommende kommuneplan. Formøde
med repræsentanter fra de tre foreninger holdes snarest. (Tirsdag den 7.
marts kl. 17.00 er blevet aftalt).
Bestyrelsen aftalte, at NOF ville fokusere på ”Hvad betyder Kommuneplanen for Nysted og Omegn?” Deadline for input fra bestyrelsens
medlemmer er 15. marts.
Karl Krarup undersøger muligheden for politikeres deltagelse i mødet.

2. Statens Landdistriktspulje. Aktiviteter, som vi
ønsker at søge midler til?
Ansøgningsfrist er den 10. april 2017. Umiddelbart er der ingen ønsker.

3. Projektbeskrivelse af ”Projekt Bosætning”.
Gruppen omkring projektet, som består af Flemming Willum Petersen
fra NET og Sv. Helge Hansen, Flemming Henriksen og Karl Krarup fra

NOF, har holdt møde, hvor annoncestrategier drøftedes. Facebook kom
her til at spille en bærende rolle. Gruppen modtager særdeles gerne
ideer til bosætningsinitiativer. Det kan eksempelvis være ”reklameindslag” fra vores restauranter, indslag om lokal bæredygtighed, indslag
om byens unikke, gamle bymiljø, områdets flotte natur/beliggenhed,
havnemiljø, campingplads og sommerhusområder etc. etc.

4. Fremtidigt samarbejdet mellem NET og NOF.
NOF finder det ønskeligt, om der kan etableres et tættere samarbejde,
og at dette kan føre til en mere ”fælles køreplan”. Det blev aftalt, at Karl
Krarup viderebringer disse tanker til NET.

5. Plan for renholdelse/oprydning i Nysted by.
Følgende arrangementsdatoer blev besluttet:
7. april: Renholdelse i Nysted by ved elever fra Nysted Skole og Nysted
Efterskole. Karen Andersen koordinerer og planlægger.
29. april kl. 10.00: Renholdelse Nysted by.
7. oktober kl. 10.00: Renholdelse Nysted by.

6. Budget 2017.
Det blev aftalt, at Sv. Helge Hansen og Karl Krarup udarbejder
budgetforslag.

7. InfoCafeen 2017.
Karl Krarup vil undersøge mulighederne for en mere kollektiv
ledelsesopdeling. Kommunens turistchef kan i den forbindelse måske
træde hjælpende til.

8. Drøftelse af ”Kraftcentertanker”.
Søren Laurberg laver oplæg om E-sport til drøftelse med skoleleder
Brian Brodersen og daginstitutionsleder Suzanne Jørgensen på vores
næste bestyrelsesmøde. Ungdomsspillere fra B1990 og Vantore
Håndboldklub og andre kunne måske mødes til LAN-party på Nysted
Skole, der har faciliteter hertil.

9. Drøftelse af foreslået areal til ”hundeskov”.
Tidligere fremsendt forslag til areal er blevet forkastet. Karl Krarup
fremsender forslag om nyt areal (arealet bag idrætssalen ved Nysted
Skole) til Frederik Cordes, GSK. Hans Jørgen Hansen og Søren Laurberg
følger op på projektet.

10.

”Bregningestenen”.

Projektet opstilling af en kopi af Bregningestenen ved Bregninge Kirke
har i støtte modtaget donationer fra Bregninge Menighedsråd (5000 kr.),
Torkild Høeghs Mindelegat (5.000 kr.) og Lolland-Falster og Langelands
Brandsocietetsfond (10.000 kr.). Troels Jørgensen har doneret den store
sten, der skal bære runeindskriften.
Det blev besluttet, at afsætte 10.000 kr. til færdiggørelse af projektet.
Der afholdes et mindre arrangement til markering af opsætningen.

11.

Dato for næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 16. maj 2017 kl.14.00 på Nysted gl.
Rådhus.

12.

Eventuelt.

I forbindelse med den kommende generalforsamling sørger Hans Jørgen
Hansen og Jens Jensen for henholdsvis blomster og div. indkøb af
forfriskninger.
Karen Andersen påpegede i forbindelse med Adelgade 31, at det ifølge
lokalplanen er ulovligt at have bilvrag m.m. stående på grunden. Sv. Helge
Hansen er i gang med at forfølge denne sag overfor Kommunen.

Referent
Jens Jensen

