NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af BESTYRELSESMØDE onsdag
den 08. maj 2019 kl. 19.00 på Nysted gl.
Rådhus.
Fraværende: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:
1.

Den nye badebro. Evaluering af indvielsen d. 05.-05.2019.
Ca. 50 mennesker var mødt frem til indvielsen af den nye bro. Der var taler
af Jens Frederiksen (NET), Karl Krarup (NOF) og Peter Bring-Larsen (fmd.
for Teknik, Miljø og Ejendomsudv.). Broen blev på behørig vis taget i brug af
en modig, kvindelig bader, der iført flot retrobadedragt dyppede sig i det
kolde vand. Herefter var der traktement med røde pølser med tilhørende øl
og vand.

2.

Skulpturen ”Den flyvende Lollænder” og kommunens
interesse i en eventuel overtagelse.
Det har desværre vist sig, at der fra kommunens side er mange betingelser,
der skal opfyldes, før en evt. overtagelse af skulpturen kan finde sted. Det
blev besluttet at kontakte formanden for Kulturudvalget, Martin Lohse, for
at få en afklaring af, om kommunen vil overtage skulpturen og dermed det
fremtidige ansvar for denne (KK). Hvis kommunen ønsker at overtage
værket, vil NOF forsøge at skaffe de nødvendige midler (FH). Interessen for
værket synes i øvrigt at være positiv. Grundejerforeningen for Nysted
Havnefront har udtrykt ønske om permanent opstilling af skulpturen på
Havnen.

3.

Høringssvaret på kommuneplanen. Drøftelse af
NOFs høringssvar og de af NET ønskede rettelser
hertil, samt NETs eget høringssvar. (Alle bilag er allerede
udsendt).

Bestyrelsen drøftede NOFs og NETs høringssvar til kommuneplanen og
beklagede, at der ikke kunne opnås enighed om et fælles høringssvar. Til
gengæld bakkede Nysted Bådelaug, Nysted Smakkelaug, Nysted Sejlklub,
Nysted Roklub og Nysted Bevaringsforening op om NOFs høringssvar.
4.

InfoCafeen 2019. Kan vi løse problemet med
”bemanding”?
Det tilstræbes, at InfoCafeen er åben i eftermiddagstimerne i perioden juni,
juli og august. Desværre mangler vi frivillige til at varetage betjeningen. Der
er i øjeblikket tilsagn om to faste frivillige og to afløsere ved forfald. Med
denne bemanding kan der ikke drives InfoCafe, men vi håber stadig på flere
frivillige. NOF (MM, BJ, LHH og KK) indkalder til møde med NET for at se,
hvad der kan lade sig gøre på fornuftig vis.

5.

Vandkant på Forkant. Der er indkaldt til borgermøde
den 09.-05. på Nysted skole. Drøftelse af NOFs
holdning.
NOF følger med stor interesse projektet. Det er vigtigt, at området
fremstår som et velplejet/passet naturområde, hvor der er mulighed for at
kunne købe en kop kaffe og en forfriskning.

6.

Dialoggruppen med opfølgning på Børnelivs
initiativer. (Næste møde i Dialoggruppen er den 13.-06. kl. 16.30).
NOF vil fremover lade sig repræsentere af Merete Mortensen og Lisbeth
Hart-Hansen i denne gruppe.

7.

Rutiner i den interne kommunikation i NOF. Skal alle
læse alt?
Det blev besluttet, at alt sendes til alle, så man er bredt orienteret. Man må
efterfølgende selv sortere vigtigheden/interessen for den enkelte.

8.

Drøftelse af relationen til NET. Almen holdning til
sammenlægning med NET.
NOF ønsker fortsat at samarbejde med NET på de områder, hvor det findes
muligt og hensigtsmæssigt.

9.

Kampagne for hvervning af medlemmer til NOF?
Punktet tages op igen efter sommerferien.

10. Dato

for næste møde.

Næste møde afholdes onsdag den 19. juni kl. 19.00.
11. Eventuelt.
KK og FH kontakter Nordea med henblik på afklaring af formaliteter i
forbindelse med FHs overtagelse af kassererposten.
Der afholdes møde uden formel dagsorden hos KK fredag den 7. juni kl.
17.00.

Referent
Jens Jensen

