NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den
13. november 2018 kl. 14.00 på Nysted gl.
Rådhus.

Fraværende: Bertel Frederiksen

Dagsorden:

1. Opfølgning på bidrag til Kommuneplanen.
Der er stor tilslutning fra de lokalt indbudte foreninger til det af NOF
arrangerede møde den 14. november med repræsentanter fra
Guldborgsund Kommune om Kommuneplanens målsætninger.
Karl Krarup har udarbejdet et oplæg til bidrag til Kommuneplanen, som i 7
punkter beskriver NOF’s ønsker til planen, og det besluttedes, at disse
punkter skulle danne grundlag for mødet den 14.-11. Oplægget kan læses
som bilag til dette referat.

2. Vej-vedligeholdelsesplaner i Nysted.(Bilag udsendt
tidligere).
3. Drøftelse af Lokalplan 132. Er der behov for
præciseringer vedr. belægning? (Bilag udsendt
tidligere).
Punkterne 2 og 3 drøftedes under et. Det besluttedes at inddrage Nysted
Erhvervs- og Turistforening, Facaderådet og Bevaringsforeningen til
drøftelse af disse punkter.
En mulighed for at bringe havn og by tættere på hinanden kan være at lægge
en belægning af fliser/belægningssten eller brosten i Slotsgade,
Skibsbrostræde og Strandstræde i fuld bredde fra hus til hus (væg til væg),
når disse skal istandsættes med ny belægning. Smedestræde kan også

komme på tale. KK og JJ indbyder de nævnte foreninger til drøftelse. Bilag til
ovennævnte punkter er vedhæftet dette referat.

4. Nytårskur 2019. Planlægning m.m.
Nytårskuren for NOF’s frivillige afholdes den 18. januar. Diverse
arbejdsopgaver i denne forbindelse blev aftalt. KK laver indbydelse.

5. Badebro og badeponton. Begge er i dårlig stand.
JJ undersøger muligheder og priser for fornyelse / istandsætning af
badebroen.

6. Hundeparken. Ekstra hegnet afsnit?
Brugerne er gode til at lave aftaler indbyrdes om, hvornår der kommer
store eller små hunde. Ekstra tiltag afventer indtil videre.

7. Opsætning af flere affaldsstativer?(Jf. aftale m. Gitte
Krogh, GK)
Problemstillingen tages op med Gitte Krogh ved førstkommende møde.

8. Ejendomme i Kattesundet. (Ejendommene er i meget
dårlig stand og bør fjernes. Se medsendte bilag).
Ejendommene forventes nedrevet.

9. Jens Højgaard tiltræder mødet og orienterer om Bo
Karbergs ”Den flyvende Lollænder”.
Bo Karberg (og Jens Højgaard) orienterede om ”Den flyvende Lollænder”
eller ”Sky Boat”, som kunstværket også kaldes. Bo Karberg vil overdrage
værket til Guldborgsund Kommune til en gunstig pris til opstilling på
Nysted Havn. Værket forestiller et flyvende skib i bronze og glas. Karl
Krarup kontakter Guldborgsund Kommune med henblik på prøveopstilling
på Havnen i perioden april – august 2019. Dette for at lodde
lokalbefolkningens og turisternes holdning til kunstværket og dets placering.

10.

Dato for næste møde.

Aftales senere.

11.

Eventuelt.

Karen Andersen meddelte, at hun på den kommende generalforsamling
forlader NOF’s bestyrelse.

Referent
Jens Jensen

