NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den
29. januar 2019 kl. 14.00 på Nysted gl.
Rådhus.

Fraværende: Bertel Frederiksen

Dagsorden:

1. Evaluering af Nytårskur.
Enighed om at arrangementet forløb godt med god stemning og flere fine
indslag.

2. Planlægning af Generalforsamling i marts 2019,
herunder dato, sted, dirigent, nye bestyrelsesmedlemmer, annoncering og traktement.
Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00 i
Sejlklubbens lokaler på Strandvejen. Som dirigent foreslås Flemming
Henriksen. Emner til nye bestyrelsesmedlemmer kontaktes. Karl Krarup
bestiller lokale og kontakter dirigent. Jens Jensen køber ind til traktement,
samt sørger for annoncering og kontingentopkrævning i forbindelse m.
generalforsamlingen. Hans Jørgen Hansen leverer blomster. På valg er Hans
Jørgen Hansen (modtager genvalg) og Karen Andersen (modtager ikke
genvalg).

3. Udkast til årsberetning for 2018.
Ingen bemærkninger til den foreløbige beretning. Beretning genudsendes til
bestyrelsen til endelig godkendelse, når de sidste afsnit er indskrevet.

4. Økonomi: Regnskab for 2018 og Budget for 2019.
I kassererens fravær gennemgik Karl Krarup regnskab og budget, som blev
taget til efterretning.

5. Planer for NOF 2019, herunder evt. revision af
NOF’s Fokusgrupper. Se NOF på nysted.dk
Bestyrelsen reviderede Fokusgruppernes tekst og indhold. De reviderede
Fokusgrupper/punkter kan ses på nysted.dk

6. Områdefornyelse i Nysted. Indstilling til GSK
tidligere fremsendt.
Bestyrelsen afventer respons fra Guldborgsund Kommune.

7. Vejplaner for Nysted. Belægning af stræder og
justering af Lokalplan 132.
Det er ønskeligt, at lokalplan 132 justeres angående vejbelægning. Derfor
ønsker NOF en drøftelse af denne problematik med NET og NBF. Karl
Krarup kontakter de to nævnte foreningers formænd med henblik på et
fællesmøde angående belægningen.
Desuden er det ønskeligt, at der i forbindelse med asfalteringen af
landevejen fra Eskemosevej til rundkørslen i Øster Toreby etableres en
særlig svingbane ved Eskemosevej. Jens Jensen tilskriver Guldborgsund
Kommune herom.

8. Skulptur på Havnen, Bo Karbergs ”Den flyvende
Lollænder”.
Prøve-opstillingen af skulpturen er løbet ind i problemer på grund af
forsikringsforhold. NOF har forgæves forsøgt at forsikre skulpturen, så nu
afventer vi tiltag fra Bo Karberg og Guldborgsund Kommune.

9. Rådhuset som borgerhus.
Både NOF og NET afventer yderligere respons/information fra
Guldborgsund Kommune.

10.
Opsætning af bænke og affaldsstativer i Nysted
v. Karen Andersen.
Der tilføres to bord/bænkesæt til Hundeparken. Et sæt opsættes indenfor
og et sæt udenfor Hundeparken. Desuden opsættes der en bænk ved det
store træ ved starten af Rørsø-stien.

11.

Badebro og ponton v. Jens Jensen.

Badebroen ved Skansen trænger i høj grad til istandsættelse. NET og NOF
vurderer nu sammen, hvad det vil koste at reparere broen, og efterfølgende
søges Guldborgsund Kommune om midler til istandsættelsen. Ligeledes vil
det blive vurderet, om pontonen kan repareres, eller om den må skrottes.

12.
Børnegruppens forslag til fornyelse i det
offentlige rum jf. mødet i Dialoggruppen den 24.-01.2019.
Dialoggruppen består af repræsentanter fra NET og NOF samt
repræsentanter fra Børneliv. På det sidste møde i dette forum blev det
besluttet, at Børneliv skal fremkomme med forskellige aktivitetsforslag til
børn og unge i Nysted samt placeringer til disse. NOF’s bestyrelse afventer
Børnelivs forslag, som tages op på møde i Dialoggruppen den 28. februar.

13.

Ensretning af Adelgade.

Både NET og NOF har i Folketidende kunnet læse, at Teknik, Miljø og
Ejendomsudvalget i Guldborgsund Kommune har besluttet at genindføre
ensretning af en del af Adelgade. Denne beslutning kommer meget
overraskende, da hverken NET eller NOF er blevet hørt i denne sag. Karl
Krarup tager kontakt til NET med henblik på fælles reaktion på udvalgets
beslutning.

14.

InfoCafe 2019. Karl Krarup kontakter NET med henblik på

fortsat samarbejde om driften. Vi mangler desværre frivillige til betjeningen
af InfoCafeen, så håbet er, at NET kan bidrage med yderligere arbejdskraft.

15.
Status vedr. følgende: 1) Nedrivning af
Kattesundet 3-5. 2) Bodegaen i Østergade, ”Maxim”,
som ser miserabel ud. 3) Oprydning ved ”Turisten” i
Adelgade ønskelig. 4) Træer ved Stationsbygning (er
de gået ud?) Hvad kan NOF gøre ved ovenstående?
Karen Andersen følger op på forholdene. Ang. punkt 4, træer v. Stationsbygning tages dette op med Gitte Krogh fra Kommunen.

16.
Flytning af mindesten for Emil Aarestrup på
pladsen v. Roklubben?
Nuværende placering er måske ikke den mest hensigtsmæssige, men evt.
ændring/flytning må høre under Aarestrup-foreningens ressort.

17.
Folkemøde om Havnen. NET og NOF indkalde
hertil.
NET og NOF ønsker en ”opdatering” af Havnen, og i den forbindelse er det
vigtigt at inddrage alle interessenter/brugere af området. Karl Krarup
kontakter NET med henblik på møde herom.

18.

Sammenlægning af NET og NOF?

Da NET og NOF i det store og hele har sammenfaldende interesser, kan
det være hensigtsmæssigt på længere sigt at slå de to foreninger sammen.
Derfor vil en sondering bestyrelserne imellem kunne skabe klarhed omkring
en sådan beslutning. Karl Krarup kontakter NET herom.

19.

Dato for næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 5. marts kl. 15.00.

20.

Eventuelt.

Intet under dette punkt.

