
 

NET / Nysted Erhvervs- og Turistforening  
  
Dagsorden mandag den 11/5–2020 kl.19.00 ved JF Totalbyg ApS 
 
 
Formalia: 
 

A. Fremmødte, Jens, Martin, Ann Marie, Susanne og Henrik Søby fra Nysted Camping 
B. Afbud:  Stella, Svend-Helge 

 
 

1) Tilskud fra ‘Guldborgsund Kommune 2 x 150.000 kr, hvad må de bruges til mm  

Det blev aftalt at kr. 150.000 skal sendes til Visit Lolland Falster så Nysted bliver 
ekstrapromoveret i deres turist kampagne.  

Der afsættes kr. 30.000 til genoptryk af Nysted Brochuren. Medlemmer af NET får 
gratis annonce i – øvrige betaler for dem (fx 750 kr svarende til medlemskab af NET 
for 1. år) dette sker i håbet om at flere så vil indmelde sig i NET og forhåbentlig 
forblive medlem ud over 1. år. Jess fra GrafoSign skal stå for trykning som sidst.  

Der er kommet flere nye forretninger til siden sidste optryk fx Byens Dyrefoder, 
Frisør A, Pakhuset, Genbrug i Adelgade 25, Genbrug Adelgade 33, Ny Cafe i 
Adelgade 68, Orgelmuseet, Vandtårnsforeningen m.fl.  Bageren og apoteket skal 
vel også spørges igen – de er vigtige at have med i brochuren. Måske kan den 
udvides med en ekstra foldning hvis det bliver nødvendigt. 

Der afsættes 40.000 til øvrige brochurer – Dem NOF plejer at lave. Martin sender 
link ud og så kigger vi på hvilke der skal fortsættes med. De trænger til et grafisk 
lille løft – fx bedre kort o.lign. Nogen kan med fordel lægges i én fælles brochure 
med flere ruter i hver sin farve.  

Der afsættes 50.000 til div. Bosætningsaktiviteter og reklamer i avisen for Nysted 
og omegn. Der blev talt om at få lavet redaktionelle artikler om Nysted og 
erhvervsannoncer i avisen med opfordring til at støtte det lokale 
erhvervsliv.  En bosætningsannonce kunne fx sættes i DBS bladet ”Ud og se”, det er 
meget læst og ellers kan Facebook bruges meget aktivt til bosætningsinitiativer. 

Der afsættes endvidere 10.000 til hjælp til lokale virksomheder til at komme bredere 
ud via målrettet FaceBook reklame. Man kan komme meget langt der for 500 
kr.  (Det skal foregå via Jess fra Grafosign efter ”først til mølle” princippet.) 



Der afsættes 10.000 til hjælp til virksomheder til at komme bredere ud via målrettet 
FaceBook reklame. Man kan komme meget langt der for 500 kr.  (Det skal foregå via 
Jess fra Grafosign efter ”først til mølle” princippet.) 

De sidste penge ca 20.0000 bruges på et arrangement i byen, når vi må forsamles 
igen – fx ekstra marked eller lign. Det er temmelig afhængigt af, at 
forsamlingsforbuddet er væk. 

2) Hvem laver noget for turisme, og hvem med erhverv. 

Ikke endeligt besluttet.  

3) Hjemmeside.  

Der har været holdt et rigtig godt møde med Erik Damskier, der fortsætter med at 
lave hjemmesiden.  

Han vil søge om at NET overtager låneretten til domænenavnet Nysted.dk fra NOF. 
Det er Guldborgsund Kommune der ejer dette.  

Betingelsen for at Erik fortsætter som redaktør er, at vi fodrer ham med oplysninger 
– fx referater fra NET – oplysning om aktiviteter til kalenderen, mv.  

4) Brochurer, også dem NOF tidligere har lavet. 

 Se under pkt. 1 

5) Infocafe. 

Jens har møde med Info-Cafe folkene den 12.maj kl. 17.00. Vi talte om at der skulle 
bruges lidt penge på at betale en tovholder, der kunne lave vagtplaner og evt. 
springe til ved afbud, så der kom mere stabilitet i cafe’en. Samt at der selvfølgelig 
skulle være en kasse til småudgifter – kaffe, is, papir mv. Der var samtidig ønske om 
ny pc til cafe’en.  

6) Strandprojekt 

Projektet skulle have været drøftet på møder i kommunen i 2 udvalg – men er blevet 
udsat pga Corona. Martin foreslog at man kunne skrive til Kystdirektoratet vedr. 
vejledning – infopakke fra andre steder, der har lavet strandprojekter. Og for at 
skabe dialog om etableringen af en strandpark (på stranden neden for Skanse 
pavillonen).   

Henrik oplyste at tangen er blevet fjernet fra stranden – nu venter vi bare på nyt 
frisk sand 

Vi mangler fortsat udbetaling af sidste rate på kr. 70.000 fra Erhvervsstyrelsen 
(Landdistriktspuljen). Martin håber at det snart falder på plads.  

7) Havneprojekt. 

Projektet kører videre – forsinket pga Corona – i samarbejde med LAG Lolland-
Falster og Region Sjælland. Der er søgt midler fra flere fonde bla Nordeafondens 
Her bor vi-puljen – til borgermøder mm. Og endnu en ansøgning til 
Landdistriktspuljen (Erhvervsstyrelsen), som især er til de tekniske undersøgelser 



ifm. klimasikring af havnen.  Efter sommerferien skal der sendes en ansøgning til 
Guldborgsund kommune. I projektet er der inkluderet workshops og borgermøder 
vedr. NET som paraply- organisation, herunder tilpasning af en fælles hjemmeside 
(www.nysted.dk), mv. Der er i projektet afsat kr. 66.000 til aflønning af en lokal 
tovholder.  

Monica fra Regionen har været en virkelig stor hjælp i forbindelse med udformning 
af ansøgninger mv.   

Der skal muligvis søges flere fonde til dette projekt - fx Thorkild Høegs fond. 

8. Er der nogen som kunne starte et Aalholmprojekt op?  

Det blev aftalt at Ann Marie kontakter Toftegaard på Aalholm og hører om de kunne 
være interesseret i fx renovering af Tehuset, opsætning af lys ved slottet, mere 
åbning for publikum (evt. tidsbegrænset) af dele af parken mv. Der er flere der 
gerne vil være med i et projekt, hvis det bliver muligt med et tættere samarbejde 
med den nye ejer.  

9) Generalforsamling fortsat udskudt. 

 Der indkaldes til GF, når det bliver muligt.  

10) Ny struktur i NET 

Se under punkt 7 

10) evt. 

Intet under evt.  

Ref 

Susanne Winther-Nielsen 

 

         


