NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af BESTYRELSESMØDE mandag
den 15. april 2019 kl. 19.00 på Nysted gl.
Rådhus.
Fraværende: Ingen.
Karl Krarup bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og glædede sig
over, at bestyrelsen nu igen var fuldtallig. Desværre havde Hans Jørgen Hansen
meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte bestyrelsesarbejdet, og det betød, at
den nye suppleant, Flemming Henriksen, straks tiltrådte bestyrelsen.
Velkomsten blev fulgt op af en kort præsentationsrunde.

Dagsorden:
Nyt punkt 2: NOFs økonomi.
Nyt punkt 10: Vandkant på forkant.

1. Konstituering af den nye bestyrelse for NOF.
Formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand:

Karl Krarup, KK

Næstformand og sekretær:

Jens Jensen, JJ

Kasserer:

Flemming Henriksen, FH

Bestyrelsesmedlemmer:

Birgitte Jørgensen, BJ
Merete Mortensen, MM
Lisbeth Hart-Hansen, LHH
Arne Høegh, AH

2. NOFs økonomi.
KK redegjorde for NOFs og InfoCafeens økonomiske status. Økonomien
ser tilfredsstillende ud. NOF og NET har hver især modtaget 22.500 kr. fra
Kommunen til drift af InfoCafeen i 2019.

3. NOFs fokuspunkter. Gå ind på flg. link og læs om
fokuspunkterne: http://nysted.dk/wpcontent/uploads/2019/02/019-0130_Fokusgrupper.pdf Gennemgang og drøftelse af
hvor fokus for 2019 og 2020 skal lægges.
Bestyrelsen gennemgik og drøftede de forskellige fokuspunkters indhold. Da
der er kommet flere nye bestyrelsesmedlemmer, er der samtidig sket
ændringer i fokusgruppernes personsammensætning. Se vedhæftede bilag,
hvoraf sammensætningen fremgår.

4.

Høringssvar til kommuneplanen. Ønskeligt om NOF,
NET og NBF kommer med fælles respons til
kommunen. Der er også input fra Saxkøbing Fællesråd, som
kommer med en analyse af centraliseringstiltagene, som udgår fra
Byrådet, herunder en fordobling af Guldborgsundcenteret med
tilhørende butiksdød i kommunens købstæder til følge, samt
planerne om en Nykøbing Ø i Guldborgsund.
KK har produceret et udkast til høringssvar til kommuneplanen fra NOF.
Høringssvaret går især imod planerne om en fordobling af Guldborgsundcenterets butiksareal samt planerne om etablering af øer til boliger i
Guldborgsund. Alle i bestyrelsen var enige om at protestere mod disse
forslag. KK fremsender NOFs høringssvar til flere lokale foreninger for at
søge tilslutning til høringssvaret. Evt. input til høringssvaret fremsendes til
KK senest 1. maj.

5. Nysted Havn. Initiativer til fremme af havnen i
samarbejde med NET og NBF, samt orientering om
mødet i Stubbekøbing den 9.-4. om havneforhold.
De 4 lokale foreninger på Havnen, Nysted Bådelaug, Nysted Smakkelaug,
Nysted Sejlklub og Nysted Roklub har besluttet at gå sammen om udvikling

af Havnen. NET, NBF og NOF afventer resultatet af dette arbejde. FH
orienterede kort fra mødet i Stubbekøbing om havneforhold.

6. Den flyvende Lollænder. Evaluering af præsentationen
den 12.-4. Drøftelse af det videre forløb med evt.
køb og finansiering af skulpturen, samt overdragelse
til kommunalt ejerskab.
Præsentationen af skulpturen var særdeles velbesøgt med taler af KK,
kunstneren (Bo Karberg) samt kulturudvalgsformanden, Martin Lohse. Alt i
alt en fin markering. Skulpturen koster 315.000 kr. og hvis den bliver godt
modtaget, vil NOF forsøge at skaffe midlerne til at købe den. Foreløbig skal
skulpturen stå på Havnen hen over sommeren, og NOF vil indsamle
tilkendegivelser fra lokale og turister for at lodde stemningen omkring den.
Ligeledes ønskes der forslag til navn til skulpturen. Tilkendegivelser kan
indleveres i Info-Cafeen samt angives på Nysted.dk

7. Opfølgning på Børnelivs og Dialoggruppens planer
om legeaktiviteter.
KK orienterede om Børnelivs og Dialoggruppens planer om etablering af
legefaciliteter forskellige steder i Nysted. Fremover vil NOF være
repræsenteret af LHH og MM ved Dialogmøderne.

8. Den nye badebro og festlighed i forbindelse med
indvielsen.
Det blev besluttet, at der skal afholdes indvielse / festlighed i anledning af
den nye badebro. Indvielsen finder sted søndag den 5. maj kl. 11.00, hvor
NET og NOF vil være værter ved et lille traktement for de fremmødte
badegæster. Manglende sand på området ved badebroen er et problem, som
vi gerne ser løst inden indvielsen. Der mangler også sand ved badestranden,
og der er behov for oprensning af tang. KK og JJ går videre med sand/tang
problematikken overfor Kommunen.

9. InfoCafeen 2019 og samarbejdet med NET herom.
KK kontakter damerne, der stod for Info-Cafeen sidste år, med henblik på
en fortsættelse i år. Samtidig kontaktes NET, som har lovet at bidrage med
personer til driften i år.

10.

Vandkant på forkant.

KK er medlem af arbejdsgruppen, der skal nytænke Skanseområdet, og han
gav en kort orientering om gruppens planer for mødeaktivitet samt
inddragelse af lokalbefolkningen i planlægningsfasen.

11.

Dato for næste møde.

Næste møde afholdes onsdag den 8. maj kl. 19.00.

12.

Eventuelt.

Der findes ingen muligheder for offentlig opladning af el-biler i Nystedområdet. FH undersøger, om der er firmaer, der påtænker etablering af
ladestandere i Nysted.

Referent
Jens Jensen

