NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af BESTYRELSESMØDE mandag
den 2. oktober 2017 kl. 14.00 på Nysted
gl. Rådhus.
Fraværende: Karen Andersen, Søren Laurberg, Henrik Olsen.

Dagsordenen blev godkendt.

1. Nysted Hundepark. Herunder klage og svar herpå.
Karl Krarup genfremsætter ønske til GSK om det ønskelige med et skilt, der
viser frem til Hundeparken.
Hundeparken, som synes at være en stor succes, har været omtalt i
landsdækkende radio.
Skraldespand opsættes ved Hundeparken, og den vil herefter indgå i
renovationens faste tømningsrutine.
Efter Nytår opsættes bord-/bænkesæt på arealet.
Klage fra borger omkring brugeres for høje hastighed ved tilkørsel til
Hundeparken, samt klage over løsgående hunde, er videregivet til Politiet og
GSK. GSK har på udførlig måde svaret klageren på klagepunkterne.
Græsslåning til etablering af stier på arealet har fundet sted.

2. Opfølgning på mødet med NET den 4. sept.
NOF og NET har på møde den 4. september aftalt at samarbejde om tiltag
af fælles interesse. Det afholdte vælgermøde er et eksempel på dette.
NOF mener dog, at eftermiddagsbørnepasning/klubtilbud må være en
kommunal opgave.
Ang. tanker om arrangement m. fællesspisning for børnefamilier (m. fl.)
henviser NOF til et muligt samarbejde m. ”Stoppestedet”.

Karl Krarup og Stella Nybrud har sammen besigtiget ”Vindens Verden” på
havnearealet. Flere af ”maskinerne” i lokalet virker ikke, og Stella Nybrud
udarbejder liste m. fejl og mangler, som KK vil gå videre med. Ligeledes vil
KK undersøge, hvilken aftale der findes mellem DONG og Kommunen om
dette lokale.
Etablering af shelter nær vand kan være ved planlagt saunabyggeri v. den gl.
kalkværksgrund.

3. Opfølgning på drøftelse/afslutning af projektet
”Indsamling af information af væsentlig lokalhistorisk
betydning”.
Tovholderen på projektet, Jens Højgaard, inviteres til afsluttende møde m.
NOF’s formand, næstformand og kasserer inden endelig økonomisk
afslutning m. fonden bag midlerne til projektet (Thorkild Høeghs
Mindelaget). Jens Jensen inkalder.

4. Drøftelse af punkter til dialogmødet m. Gitte Krogh,
Guldborgsund Kommune, den 4. okt. kl. 10.00.
Punkterne på dagsordenen til mødet drøftedes.
Et tidligere punkt på et af disse møder har været ”Turistens”/”Bella Italys”
forfaldne tilstand. Klager har været fremsendt til GSK, og arealet omkring
bygningen har på Karl Krarups foranledning været afspærret på grund af fare
for nedstyrtning af bygningsdele.
Vi kan nu glæde os over, at ”Turisten”/”Bella Italy” i denne tid undergår en
markant forandring til det bedre. Bygningen renoveres med nye vinduer, ny
oppudsning af mure og gesimser, nye tagrender/nedløb m.m. samt
oprydning, hvilket er yderst prisværdigt.

5. Drøftelse af aftenens valgmøde i Byhuset op til
Kommunevalget den 21. nov.
Praktiske forhold omkring arrangementet blev drøftet, og forberedte
spørgsmål til kandidaterne blev gennemgået.

6. Dato for næste møde.
Næste møde afholdes mandag den 13. november kl. 14.00.

7. Eventuelt.
Regnskab omdelt til orientering.

Referent
Jens Jensen

