NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af BESTYRELSESMØDE
torsdag den 5. september 2019
kl. 19.00 på Nysted gl. Rådhus.
Fraværende: Jens Jensen m. afbud.
Indledende bemærkning: Ved dette møde serveredes vin fra Stinelund Vingaard.

Dagsorden:
1. Kommunikationsstrategi ref. ED's notat om emnet.
MM foreslog en genlæsning af vedtægterne. Er der behov for en
revision i forhold til kommunikation med omverdenen? Intet blev
besluttet. ”Vindens Verden” og InfoCaféens fremtid diskuteret.
Spørgsmålet om en revision af NOF´s vedtægter og
kommunikationsstrategi udsat.
2. Hvervekampagne for flere NOF medlemmer?
Jo flere medlemmer NOF har, jo mere legitimitet har foreningen. Der er
behov for udarbejdelse af en folder/flyer om NOF's formål og virke. FH
finder eksempler frem og fremsender til bestyrelsens øvrige
medlemmer. Folderen skal indeholde en indmeldelsesformular eller
anden anvisning på, hvordan man bliver meldt ind.
3. Skal NOF reagere på det manglende aftryk i den nye

Kommuneplan?
Spørgsmålet er tidligere diskuteret. Den almindelige holdning i
bestyrelsen er, at ”toget er kørt”. Nu må vi se, hvad der viser sig
fremover.
4. InfoCaféens drift fremover.
Her kan intet siges før mødet med den nye organisation i ”Visit LollandFalster” og dens nye leder Brian Lindorff Hansen er afholdt. Seneste
nyt: MM har 6/9 haft telefonkontakt med BLH. Møde forventes ultimo
september dette år!

5. NET's svar på KK's forslag om ”Vindens Verden”.
NET har andre holdninger til fremtiden for ”Vindens Verden”. Der er
behov for en koordinering og aftale med NET om dette emne.
6. Autocampere må nu parkere/overnatte på havnen?
Reglerne for hvor og hvordan der må parkeres/overnattes er ikke
entydige. Skal der f. eks. betales for overnatning? Hvad siger beboerne
på havnen? NOF forholder sig afventende.
7. Lademuligheder for el-biler i Nysted.
Emnet ikke diskuteret. Denne dagsordens punkter 4, 5, 6 og7 må
tages op med NET i et kommende møde.
8. Opfølgning på ”Den Flyvende Lollænder.
Formel ansøgning er af NOF fremsendt til Guldborgsund Kommune via
havnechef Jørgen Hilleke, således som anvist af den nye centerchef.
JH har kvitteret for modtagelsen. NB: Ansøgning til Th. Høeghs
Mindelegat for finansiering er under udarbejdelse. Ansøgningsfrist 15.
sep.
9. Opfølgning på dialogmødet d. 22/8.
Mødet er aflyst. Der er ikke indkommet forslag til drøftelse. Gitte Krogh
er orienteret.
10. Ny kulturpolitik i høring.
NOF forholder sig afventende.
11. GK's politik om samskabelse.
Almindelig rundbordsdiskussion om begrebet ”Samskabelse” - et andet
ord for frivillig og gratis arbejdskraft!.
12. Dato for næste møde.
Afventer møde med Brian Lindorf Hansen/Visit Lolland-Falster og NET.
13. Eventuelt.
NOF inviterer frivillige aktører med tilknytning til InfoCaféen til spisning
på restaurant ”Nysted Havn” fredag d. 20. september 2019, kl. 18.30.
Invitationer er udsendt.

Referent
Flemming Henriksen

