
Referat fra Generalforsamlingen 

i Nysted Bevaringsforening 

17. marts 2016 kl 19 i Nysted Bådelaug

Referent Trine Bech

1. Valg af dirigent.

Arne Høegh blev foreslået og valgt med akklamation. Han konstaterede, at mødet 
var lovligt indkaldt.

2. Formanden aflægger beretning.

Karl Krarup fremlagde Årsberetning for Nysted Bevaringsforening 2015. Den blev 
modtaget med akklamation. 

Årsberetningen blev omdelt på Generalforsamlingen. Den er desuden tilgængelig på 
foreningens hjemmeside.

Derefter var der livlig debat vedrørende aktuelle sager i Nysteds bymidte. 

Ole Kold sagde, at en nedskrivning af rådhuset vil  gøre det nyttigt, at Bønnelyckes 
pakhus bliver taget i brug som multikulturhus. Han fremhævede endvidere 
betydningen af, at gadebelægningen tilbageføres med brostensbelægning. En følgen op 
over for ejerne af de forfaldne bygninger i Nysted (her specielt turismen og 
bodegaen i Jernbanegade) ville være prisværdigt og efterhånden også nødvendig. 

Ole Wiberg efterlyste politikernes engagement i at leve op til  lokalplanens 
bestemmelser. Det gjorde ikke arbejdet som formand for facaderådet let eller 
attraktivt.  Med hensyn til indretning af Bønnelyckes pakhus havde han tidligere 
udarbejdet ideer til, hvordan det kunne indrettes. Det var et stort arbejde at lave 
skitser, og under indtryk af de skiftende meldinger fra Kulturstyrelsen også en 
vanskelig opgave, eftersom forskrifter og krav blev lavet om for hvert skift i de 
ledende kræfter. 

Bruno From Jensen foreslog at inddrage Lovestorm, så Bønnelyckes pakhus kunne 
komme i gang med kulturelle projekter.  Desuden gjorde han opmærksom på, at der i 
Nysted ved den forrige Netto var opsat varmepumper, som næppe var lovlige. 
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Bjørn Ohl støttede ideen om at vende tilbage til den gamle brostensbelægning og 
fremhævede, hvordan det i Rügen var gjort, så kun dele af gaden var brostensbelagt. 
Sådanne gadeforløb kunne også være smukke i Nysted, man kunne starte med 
prøveforløb. 

Troels Jørgensen og Ole Wiberg mente ikke, at de nuværende brosten kunne 
anvendes, fordi den asfalt, der var lagt over, formodentlig ikke kan fjernes fra stenen.

Bertil Frederiksen påpegede, at stien langs rørsøen var utilgængelig på grund af vand. 

Der var tilsagn om, at der ville blive udlagt ny flis, når vandstanden var sunket. Det 
glædede ham, at der vil blive lagt ny flis, så stien, der er en del af kulturstien, atter 
bliver farbar.

Bestyrelsen foreslog i 2015 nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. brug af 
Bønnelyckes pakhus. Da der ikke var nogle, der havde meldt sig, er opfordringen i 
stedet, at man kan henvende sig med ideer og forslag m.m. til formanden.

3. Regnskaber fremlægges til godkendelse.

Kasserer Finn Jensen gennemgik regnskabet, der blev omdelt til mødedeltagerne. 
Regnskabet var revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene af 
bilagskontrollanten,  Anne Svendsen. Herefter godkendtes regnskabet uden yderligere 
bemærkninger.

4. Fastlæggelse af budget og kontingent.

Budgettet blev godkendt. Man besluttede at fastholde kontingentet. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollant.

Finn Jensen havde ikke ønsket genopstilling. Leif Jantzen blev genvalgt med 
akklamation. Mads Bergholdt opstillede som ny bestyrelsesmedlem og blev valgt med 
akklamation. 

Som suppleanter var Ole Henningsen allerede valgt, Connie Jørgensen nyvalgtes. 
Begge med akklamation.

Anne Svendsen er valgt som bilagskontrollant også for 2016.

6. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 2

150402z Ref - Generalforsamlingen i Nysted Bevaringsforeningn 150323.doc 



7. Eventuelt.

Der var ikke indlæg til eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden. Han takkede  
Finn Jensen for det solide og inspirerende arbejde, han har udført i bestyrelsen og 
som kasserer.  Derefter takkede han dirigenten for at have løst opgaven forbilledligt.

Dirigenten Arne Høegh har tiltrådt referatet    …….
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