
NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.  
 

Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 
5. marts 2019 kl. 15.00 på Nysted gl. 
Rådhus.  
 

Fraværende: Bertel Frederiksen 

 

Dagsorden: 

1. Kandidater til bestyrelsen for NOF, herunder 
opfølgning på Generalforsamlingen den 19. marts.  
Bestyrelsen drøftede forskellige kandidatforslag til bestyrelsen, og det 
besluttedes at rette henvendelse til disse. Desuden drøftedes de forskellige 
praktiske forhold i forbindelse med afholdelse af den kommende 
generalforsamling. 

2. NOF’s årsberetning 2018.  
Kort drøftelse af årsberetningen. Enighed om, at beretningen giver et fyldigt   
billede  af årets aktiviteter. 

3. Samarbejde med NET.  
NOF ønsker at samarbejde med NET i forskellige sammenhænge, såfremt 
der kan opnås enighed derom. Relevante samarbejdspunkter er følgende: 
Info-Cafeen 2019, Badebroen, Vandkant på forkant, Initiativer for børn og 
unge i Nysted, Udvikling af Nysted Havn, Drøftelse af den nye kommune-
plan og endelig, Tættere samarbejde mellem NET og NOF på længere sigt. 

4. Turismefunktioner og NOF’s engagement.  
NET og NOF mødes på Nysted gl. Rådhus tirsdag den 12. marts kl. 19.00 til 
drøftelse af dette punkt, og også temaerne nævnt i punkt 3 ovenfor drøftes. 

 

 

 



5. Kommuneplanen til høring.  
Karl Krarup inviterer NET og NBF til fællemøde med NOF i april måned, så 
vi sammen kan udtale os. 

6. Opfølgning på Dialogmødet den 28.-2.  
Et rigtig godt møde, hvor Børnegruppen fremlagde en række forslag til 
aktiviteter for børn og unge i Nysted. NOF ser gerne, at Nysted Skole og 
Nysted Efterskole inddrages i dele af Børnegruppens kommende projekter. 
NOF bifalder i høj grad Børnegruppens arbejde og vil forsøge at bidrage 
med økonomisk støtte i mindre omfang. 

7. Status for betaling af kontingent.  
Hovedparten af NOF’s medlemmer har indbetalt kontingent for 2019, men 
enkelte er stadig i restance. Der følges op. 

8. Fællesmødet for Fællesråd, Bylav og Beboer-
foreninger.  
Karl Krarup deltager i mødet. 

9. Dato for næste møde.  
Næste møde afholdes mandag den 8. april kl. 15.00. 

10. Eventuelt.  
NOF’s kasserer, Bertel Frederiksen, fratræder bestyrelsen på kommende 
generalforsamling på grund af sygdom. 

 

Referent 

Jens Jensen 


