
NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.  
 

Referat af BESTYRELSESMØDE onsdag 
den 22. januar 2020 kl. 16.00 – 18.00 hos 
Karl Krarup på Engtofte, Tågense Engvej 
nr. 10.   
Fraværende: Ingen. 

Dagsorden: 

1. Restfinansiering af ”Den flyvende Lollænder”. Der 
mangler 150.000 kr. Indsamlinger på forskellig vis, 
eller alternative løsninger? Hvordan? (Se KK’s fremsendte 
udkast.) 

Det har vist sig at være vanskeligere end forventet at fremskaffe det 
manglende beløb. Der rettes derfor henvendelse til Bo Karberg med henblik 
på en mulig løsning. 

2. Generalforsamling 2020. Dato? Sted? Indkaldelse og 
annoncering, herunder tidsfrist?  Andre praktiske 
forhold? På valg er KK og JJ, og hverken KK eller JJ 
genopstiller. Hvervning af nye medlemmer, eller?? 
Hvordan ser fremtiden ud for NOF?  
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 3. marts kl. 19.00 i Sejlklubbens 
lokaler på Strandvejen. 

Annonce med indkaldelse til generalforsamling bringes i Sakskøbing Avis i 
uge 7 samt på Nysted.dk. 

Dirigent på generalforsamlingen bliver Poul Jørgensen. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Den samlede bestyrelse afgår. 

Den nuværende bestyrelse anbefaler at NOF nedlægges, såfremt det ikke 
lykkes at skaffe nye emner til fortsat drift af foreningen.  

 



3. Medlemsbrev om generalforsamling og 
kontingentopkrævning. 
Kasserer og næstformand udarbejder og distribuerer skrivelse til 
medlemmerne. 

4. Regnskab og økonomi v. kassereren. 
Foreningskontoen og InfoCafekontoen. 
Budgetoverslag for 2020 med estimerede indtægter 
og udgifter. 
Punktet blev gennemgået ved kassereren. Ingen bemærkninger. 

5. Samspil med NET. (Fællesmøde m. NET d. 27.-01. kl. 
17.00.) InfoCafe i Vindens Verden, herunder AH om 
nyt fra lokale fødevareproducenter. 
NOF ser gerne, at InfoCafeen rykkes til lokalerne, hvor Vindens Verden har 
til huse.  

AH oplyste, at ingen repræsentanter fra de forskellige gårdbutikker ønskede 
at deltage i InfoCafeens bemanding. 

6. Hundeparken og dens fremtidige drift? 
NOF opsiger aftalen om drift af Hundeparken. KK tilskriver Guldborgsund 
Kommune om dette. 

7.  Indkøb af Waders til Brogruppen. 
Da Brogruppens waders efterhånden er slidt op, besluttedes det at indkøbe 
4 nye par waders til en gunstig pris af 3.000 kr. 

8. Dato for næste møde. 
Umiddelbart efter generalforsamlingen. Dato fastsættes snarest. Mødet 
afvikles hos AH. 

9.  Eventuelt. 
Intet 

Referent 

Jens Jensen 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

       

 


