NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af BESTYRELSESMØDE mandag
den 13. november 2017 kl. 14.00 på
Nysted gl. Rådhus.
Fraværende: Sv. Helge Hansen

Dagsorden:
Nyt punkt 12,a: Regnskab.
Nyt punkt 12,b: Visioner og mål for velkomstkomite under NET.

1. Nysted Smakkelaug og opfølgning med Kommunen
om opsætning af model 1:1 på havneområdet for at
komme videre.
John Brædder har ikke svaret på henvendelse ang. et evt. møde mellem
Smakkelaug og Grundejerforeningen for Nysted Havnefront. Brædder har
givet tilsagn om mægling, såfremt de to foreninger vil mødes for at finde en
for begge parter fornuftig løsning.

2. Nedlægning af løg fra Gitte Krogh. Løgene skal i
jorden inden frosten kommer. Plan for nedlægning.
Hvem deltager?
NOF har modtaget ca. 3000 løg til lægning. Løgene lægges flg. steder:
Arealet ved flyvermonumentet på Havnen og på skråningen overfor.
Ved krydset Adelgade – Sakskøbingvej og foran Varmeværket.
Ved parkeringspladsen v. Biblioteket.
Ved barkkedlen v. den ”nye” mole på Havnen.
På østsiden af dammen v. Bønnelykkes Pakhus.

Løgene lægges fredag den 17. nov. Og bestyrelsen mødes kl. 12.30 på
Adelgade 88.

3. Tilbagemelding fra dialogmødet om turisme i
Stubbekøbing d. 6.-11. Karen Andersen, Karl Krarup
og Jens Jensen deltog.
Fyldigt referat fra mødet er blevet udsendt.

4. Min landsby appen. Deltagelse i gruppen omkring
”Min landsby – Nysted”. Demo og undervisning den
22.-11.
Bestyrelsen opfordres til at deltage.
5.

NOF’s og NET’s bosætningsprojekt på facebook.
Facebookundervisning på Nysted Skole den 27.-11.
De af Kommunen bevilgede midler til Bosætningsprojektet er ikke blevet
brugt, og derfor er der søgt forlængelse for projektet og opnået accept af
forlængelse til august 2018.
Teksterne til ”Nysted – et godt valg” og øvrigt materiale fremsendes til
bestyrelsen (Karl Krarup), men de kan også ses på Nysted.dk.

6. NOF’s og NET’s samarbejde om Vindmøllecenteret
på Havnen. Hvorledes medvirker Kommunen?
Karl Krarup har tilskrevet Kommunen (v. centerchef for Teknik og Miljø
Christian Refstrup) om div. fejl og mangler ved centeret, og NOF og NET
ønsker, at Kommunen deltager i vedligeholdelsen og driften heraf. Svar fra
Christian Refstrup forventes ultimo november.

7. Arbejdshold til NOF’s Nytårskur for frivillige fredag
den 12. jan. 2018.
Karen Andersen, Karl Krarup m. frue og Jens Jensen har meldt sig. KK står
for invitation. Ægtefæller til de frivillige ildsjæle kan deltage for 200 kr.
Formanden for NET inviteres også.

8. Julebelysning og juleinitiativer på Nysted gl. Rådhus
dec. 2017.

Karen Andersen pynter juletræ på Nysted gl. Rådhus torsdag den 30. nov.
sammen m. børn fra børnehaven.
Julemarked på Gl. Torv i Nysted lørdag den 2. dec. kl. 10 – 15. Samtidig
holder Elin Friis og Karen Andersen ”Julestue” på Nysted gl. Rådhus, hvor
alle er velkomne til at lave sin egen juledekoration. Der bydes på kaffe, varm
chokolade og juice, alt sponsoreret af NOF.
Ligeledes den 2. dec. kl. 15.00 fortæller Jens Højgaard i Stoppestedet om
samtaler/interviews med en række gamle borgere fra Nystedegnen.

9. Flexboliger og tilskud til renovering heraf i Nysted.
Hvis man er ejer af en flexbolig og samtidig ønsker tilskud til renovering af
denne, skal man have folkeregisteradresse på boligen for at opnå tilskud.
Ideen bag flexboligtanken undermineres kraftigt, når der forlanges
bopælspligt for at opnå tilskud til renovering.

10.

Status på Nysted Hundepark.

Hundeparken bruges meget og facebookgruppen omkring Hundeparken er
meget aktiv.
Karl Krarup følger op på manglende skiltning til Hundeparken.
Hans Jørgen Hansen kontakter Gitte Krogh (GSK) ang. plantning af
frugttræer på arealet.

11.
Samarbejde mellem lokale foreninger og
Politiet. Møde med Politiet den 12.-12. kl. 19.00.
Hvem deltager?
Søren Laurberg og Jens Jensen deltager fra NOF.

12.

Dato for næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 30. januar 2018.

12.a: Regnskab.
Regnskabet blev drøftet. God økonomi. Afventer gennemgang med
kommentarer v. kassereren.

12.b: Visioner og mål for velkomstkomite under NET
NOF vil gerne støtte op om projektet. Karen Andersen og Flemming
Henriksen deltager.

13.

Eventuelt.

SEAS har renset/efterset gadebelysningen i Adelgade.

Referent:
Jens Jensen

