
NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.  
 

Referat af BESTYRELSESMØDE mandag 
den 11. november 2019 kl. 19.15 – 21.00 
på Nysted gl. Rådhus.  
 

Fraværende: Arne Høegh (afbud). 

Udtrådt af bestyrelsen er Lisbeth Hart-Hansen og Merete Mortensen. 

 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på fællesmødet med NET den 28.-10.     
Den fortsatte drift af InfoCafeen og de fysiske rammer fremover drøftedes. 
Der var enighed om som minimum at fortsætte i de kendte rammer, men 
meget afhænger af evt. nye betingelser, når Visit Lolland-Falster overtager 
turistformidlingen. Ellers enighed NET og NOF imellem om at fortsætte 
samarbejdet, dog i respekt for at NOF også fremover ytrer sig politisk.                    

2. Drøftelse af ny hjemmeside om lokal turisme mm.  
Visit Lolland-Falster arbejder på en ny hjemmeside, som NOF har haft 
lejlighed til at kigge på i en ”light-version”. Det er indtil videre vanskeligt at 
udtale sig om det endelige resultat, så vi afventer den videre udvikling af 
hjemmesiden. 

3. Udpegning af ny repræsentant fra NOF i styre-
gruppen for ”Strandkant på Forkant”. Karl Krarup 
ønsker ikke at fortsætte.  
NOF ønsker ikke for nuværende at udpege en repræsentant. 

4. LAG – udviklingsprojektet for Nysted og Omegn. 
LAG vil stå for formulering af projektet på baggrund 
af ideerne, som fremkom på mødet den 7.-10. i 

 



biografen, og et kommende møde den 22.-11. Vi skal 
udpege en ”tov-holder” til dette projekt.  
Det blev besluttet at afvente det videre forløb, og når vi kender mere til 
finansieringsforholdene for et evt. projekt, vil vi overveje en mulig deltagelse. 

5. Status på ”Den flyvende Lollænder”. Hvordan 
kommer vi videre? Fremadrettede initiativer 
herunder drøftelse af folkeaktier.  
Det blev besluttet at ansøge A. P. Møller Fonden om det manglende beløb 
på 150.000 kr. Flemming Henriksen fremsender ansøgning. 

6. NOF bidrager gerne til udviklingen i Nysted. 
Deltager vi i det praktiske arbejde med opførelse af 
bålhytte den 17.-11. kl. 9.30? Kender vi økonomien 
omkring dette projekt?  
Projektet synes at være finansieret af GK. Vi overlader opførelsen til 
”Børneliv”. Et rigtig godt initiativ, som vi håber må blive til gavn og glæde for 
børn og forældre m.fl. 

7. Nytårskur 2020. Skal vi fortsætte med Nytårskur? – 
og hvem påtager sig i givet fald opgaven?  
Da der allerede har været afholdt et par mindre arrangementer som tak til 
de frivillige ildsjæle i NOF, besluttedes det at aflyse Nytårskuren i 2020. 

8. Fokuspunkter for 2020. Det er ønskværdigt med 
klart formulerede fokuspunkter for NOFs virke. 
Forslag?  
Punktet vil blive taget op på et kommende møde. NOF’s forslag til 
”Byfornyelsesprojekt” tages ligeledes op til drøftelse igen. 

9. Regnskab/økonomi v. kassereren.  
Kassereren, Flemming Henriksen, orienterede om økonomien, som ser 
fornuftig ud. 

 



10.  Orientering om InfoCafeen 2020.  
Brochurematerialet skal gennemgås for at se, om der er mangler. Det er 
nødvendigt at udpege en koordinator for InfoCafeens drift. Rita Nielsen 
deltager i Visit Lolland-Falsters møde om InfoCafeer den 25. november i 
Maribo. 

11. Dato for næste møde.  
Næste møde afholdes onsdag den 15. januar 2020 kl. 16.00. 

12.  Eventuelt.  
På næste møde drøftes NOF’s generalforsamling samt hvervning af nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

       

 


