NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den
2. oktober 2018 kl. 14.00 på Nysted gl.
Rådhus.
Fraværende: Bertel Frederiksen

Dagsorden:

1. Drøftelse af vedtægter for Nysted gl. Rådhus. Skal vi
følge modellen fra Stubbekøbing Rådhus? (Vedtægter
tidligere udsendt af KK).
Vedtægterne fra Stubbekøbing Rådhus ser fornuftige ud og kan med enkelte
tilretninger danne model for vedtægter for ”Foreningen Nysted Rådhus”.
NOF ønsker i samarbejde med NET at mødes med repræsentanter fra
Guldborgsund Kommune, så vi kan få præciseret hvilke lokaler m.m., vi kan
råde over.
NOF kan umiddelbart pege på en række opgaver, der skal løses, før der
endeligt kan vælges en bestyrelse for ”Foreningen Nysted Rådhus”. Her kan
foreløbig nævnes….
a) Hvad skal foreningen hedde?
b) Hvilke foreninger skal være med?
c) Hvordan skal vedtægterne udformes?
d) Hvad skal formålet med driften være?
e) Afholdelse af et foreningsmøde.
f) Ansøge om midler. (F.eks. ansøge Real Dania, der støtter udvikling af
nærsamfund).
KK tager kontakt til NET med henblik på kommende møde med
repræsentanter fra GK. (Søren Andersen fra Bygningsforvaltningen m.fl.).

2. Hvordan forholder vi os til det fremsendte materiale
om ”Udvikling af Nysted Strand og Skanseområde”?
(Materiale tidligere udsendt af KK).
NOF støtter op om det fremsendte projektmateriale. KK meddeler NET
dette.

3. Drøftelse af kommuneplanens retning og dens –
desværre – ringe plads til Nysted. (Se KK’s mail af
25.-9. om evt. møde m. Ole Larsen.)
NOF ønsker et fællesmøde med NET, hvor Ole Larsen inviteres til drøftelse
omkring Kommuneplanen. NOF ønsker bl.a. at drøfte….
a) Placering af Nysted i Kommuneplanen.
b) Hvorfor figurerer Nysted stort set ikke i Kommuneplanen, og hvorfor er
Nysted fjernet herfra?
c) Hvad vil Kommunen egentlig med Nysted?
KK kontakter NET og Ole Larsen.

4. Drøftelse af Ole Kolds forslag til ”Ide til et
formidlingshus i Nysted”. (KK har modtaget et
forslag fra Ole Kold, som videresendes til
bestyrelsen).
NOF synes ikke, at ”Ide til et formidlingshus i Nysted” er en passende
opgave for os. Derimod kunne opgaven have interesse for Lokalhistorisk
Arkiv.
KK informerer Ole Kold.

5. Dato for næste møde.
Næste møde afholdes tirsdag den 13. november kl. 14.00.
Det tidligere planlagte møde den 23. oktober aflyses.
6.

Eventuelt.
Jens Højgaard inviteres til næste møde kl. 15.30 for at informere om ”Den
Flyvende Lollænder” m.m.

Referent
Jens Jensen

