NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af DIALOGMØDE
Torsdag den 22. august 2019
kl. 17.00 på Nysted gl. Rådhus.
Deltagere:
Fra Guldborgsund Kommune: Gitte Krogh
Fra Børneliv: Noazofia Karlsen
Fra NET: Susanne Winther-Nielsen
Fra NOF: Merete Mortensen, Karl Krarup, Flemming Henriksen.
Fra Bevaringsforeningen: Bruno From Jensen

Mødets dagsorden:
1. Renovering/maling/udskiftning af bænksæt på havnens legeplads
2. Udskiftning/reparation af rutchebane på havnens legeplads
3. Blomsterkummer 4 stk. på havnefronten udskiftes
4. Legepladsønsker fra Børneliv – bålhytte/skakbrikker, Hvor langt er planerne?
5, Skiltning på havnen vedr. parkering af autocampere!
6. Byggegrunde i Nysted – hvordan fremmes salget?

Resumé af møde:
Mødet forløb med stor talelyst – så dette referat må ses som referentens
forsøg på at uddrage nogle hovedpunkter.
Efter en kort introduktion af de fremmødte redegjorde Gitte Krogh for de
økonomiske realiteter i de kommunale budgetter. Der er beskæring af
resurser til både nye opgaver og til det løbende vedligehold.
Begrebet ”Samskabelse” er et nøgleord i den kommunale opfattelse af
forholdet mellem forvaltning og borgere. Ved ”Samskabelse” forstås, at
/flh
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aktive grupper i samfundet tager initiativer til nye tiltag og den kommunale
forvaltning – efter godkendelse af det konkrete initiativ - bistår i en
opstartfase, økonomisk og praktisk.Herefter forventes nye tiltag at være
selvkørende ved hjælp af borgere, der stiller sig omkostningsfrit til
rådighed.
Herefter en livlig meningsudveksling om fordeling af midler, diverse puljer,
resterende midler mv.
Konkret nævnte GK , at der af en pulje på 2 mio. afsat til ”Samskabelse” er
et restbeløb på 750.000 til fordeling i hele kommunen. Disse penge
fordeles efter indsendelse af projekt efter ”først til mølle” princippet.
Ref. Dagsordenens punkter:
ad 1 & 2: Legepladsen sorterer under Ejendomscentret/Steen Andersen.
GK tager kontakt. GK stillede en udskiftning af den defekte bænk på
pladsen i udsigt!
ad 3: GK bekræfter, at der er mulighed for udskiftning af de 4 nedslidte
blomsterkasser på havnen med en mere robust type, der ikke kræver
vedligehold. Kommunen ”leaser” blomster inkl. kasser fra et hollandsk
firma. Vanding varetages af et team fra ”ZOO-projektet” – men kun så
længe projektet løber? (Hvem mon derefter sørger for vanding og
pasning?)
ad 4: Der mangler fortsat at finde en passende placering til en bålplads og
til skakspillet. Selve skakbrikkerne er bevilget (35.000?). NK/Børneliv
bekræfter at ville stå for opsætning.
ad 5: Beslutning om tilladelse til parkering af autocampere på havnen og
dertil hørende (utilstrækkelig) skiltning diskuteret. Der mangler el-standere
til forsyning af de parkerede køretøjer. Pt. henter de parkerede køretøjer
strøm fra de standere, der står langs kajen med lange forlængerledninger
tværs over gang- og cykelsti. Ansvarlig i forvaltningen er centerchef
Frederik Cordes/Kristina Kabel.
ad 6: Ikke diskuteret.
BFJ refererede en løsning set på en rejse i USA, hvor firmaer/
organisationer ”adopterer” et område og dermed overtager
vedligeholdelsen. Som modydelse får de tilladelse til opsætning af skiltning
med navn mv. GK berettede om et lignende koncept hvor beboerne i
Rosendahlsgade i Nyk. F. har fået nyplantet træer i gaden mod at overtage
pasningen.
GK beretter om opgaven med oprensning af kommunens mange gadekær
(der er over 90). Borgmesteren har understreget vigtigheden af, at denne
/flh
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opgave også varetages i kommunens yderområder. Også dette arbejde
forudsætter ”samskabelse” - dvs en frivillig og ulønnet indsats fra lokale
beboere.
GK oplyste, at der er afsat 25.000 til renovering af træbroen ved
kalkgraven.
GK oplyste, at der er indkøbt affaldsbeholdere til opsætning på steder
tidligere udpeget et par flittige Nysted borgere.
BFJ spurgte til resultatet af et tidligere møde med Casper Henriksen.
Emnet var ”Områdefornyelse i Nysted”. GK anbefaler, at Casper Henriksen
inviteres til at deltage i næste dialogmøde.
NK argumenterer med entusiasme om vigtigheden af, at der gøres en
indsats for, at unge mennesker(8-16 år?) får et sted, hvor de kan samles.
Forskellige steder og ubenyttede bygninger blev bragt i forslag.
BFJ foresurgte om midler til anskaffelse af julebelysning på Gl. Torv. GK
anbefaler at søge om tilskud.
GK oplyser, at Borger og Branding råder over 2x10.000 som kan søges!
(flagstænger o.l.)
Gk fremsender liste med kontaktpersoner for diverse områder samt
oversigt over pasning af ”Grønne områder”.
Generel anbefaling.
Gitte Krog anbefaler, at vi ved fremtidige henvendelser til kommunen lader
al korrespondance gå via GK. Med sit kendskab til den kommunale
organisation vil det være muligt for GK, at henvendelsen havner på den
rigtige persons skrivebord og sagsbehandlingen derved fremmes.
Næste møde i dialoggruppen:
Datoen tirsdag den 10. september er 2019 foreslået.
NOF indkalder.
Har du emner du synes skal på dagsordenen, så send en mail til KK på
adressen kk4kk4@gmail.com senest den 5. sep.

Mødet slut ca. 17.30.

Referent
Flemming Henriksen
/flh
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