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Referat af Bestyrelsesmøde d. 27-04-2017 

Nysted Bevaringsforening 
Dato: 27-04-2017 Mødedeltagere:  

Julia (JK), Leif (LJ), Mads (MB), Poul (PJ)  
Karl Krarup (deltog i punkt 1 &2) 
Fraværende: Flemming (FWP) 
 
I referatet er navneforkortelser (NN) angivet 
som den/de, der har ansvaret for en opgave. 

 

Dagsorden:  Referat:  

1. Besigtigelse af 
Bønnelyckes Pakhus 

- Pakhuset fremvist og historier om huset fortalt 
-  
- Vi kunne konstatere af der var synlige tegn på insekter 

i træværket (borebiller!?) Kontakt til firmaet, der 
tidligere har behandlet træværket  (MB) 

- Ved udvendig besigtigelse kunne konstateres behov for 
eftersyn / korrigering af nedløb (LJ) – samt afskalning 
af puds på bagsiden – Behov for oppudsning (MB) og 
kalkning (PJ) udføres af foreningen. MB undersøger 
behov & pris for materialer. 

-  

2. Overdragelse fra Karl - Overdragelse fra Karl – mundtlig til alle og med 
dokumentation fra igangværende aktiviteter til Julia. 
Mere materiale vil komme fra Karls arkiv. 

- Foreningen har et arkiv / lager på Rådhuset – bl.a. af 
bogen Huse i Nysted. 

- Vi forstod på Karl, at Nysted Bevaringsforening og 
Nysted Facaderåd ikke er foreningsmæssigt 
sammenhørende, men at der har været et 
personsammenfald. Nysted Bevaringsforening vil 
tilbyde Guldborgsund Kommune at stille et 
bestyrelsesmedlem til rådighed for Facaderådet. 

- Der skal ændres postadresse til ny formand hos SEAS, 
Forsikring samt By og Land m..m  (MB) 

- Digital kopi af foreningens logo efterspørges hos Karl 
(MB) 

-  

3. Intern og ekstern 
kommunikation 

- Vi blev enige om at anvende DropBox til interne 
dokumenter. DropBox oprettes og alle får tilsendt link 
med adgang (JK) 

- Der oprettes en FaceBook side (JK) 
- Hjemmesiden administreres af Erik  (kontakt: 

Redaktionen@Nysted.DK) 
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- Vi besluttede at dagsorden og Referater fra 
bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden (Alle) 

- Julia har oprettet 
nysted.bevaringsforening@gmail.com. Skal bruges 
som en officiel kontakt mail til foreningen (for at undgå 
at private mailadresser er tilgængelige på 
hjemmesiden) 
 

4. Arrangementer/tiltag - Julia har medio april søgt Erhvervsstyrelsens 
Landdistriktspulje om kr 140.000,- til ”Nyt liv i 
Pakhuset”.  Svar på ansøgningen kan forventes om ca 
3 mdr (Juli måned) 

- Vedr udadvendte aktiviteter talte vi om en række 
muligheder for både skriftligt materiale og praktiske 
aktiviteter til at fremme Nysteds bevaring og fremme 
kendskab til vores forening. 

- På hjemmesiden ligger en brochure fra Nysted 
Facaderåd / Oplysning og Vejledning (dateret 2009). Vi 
vil opdatere brochuren og anvende den i det 
fremadrettede arbejde – efter at have checket med Ole 
Wiberg at Bevaringsforeningen kan opdatere og 
anvende den. Fremskaf brochure i et format, hvor vi 
kan rette og afklar med Ole W vedr anvendelse (PJ) 

- Ved brug af Pakhuset har der været henvendelser fra 
1-2 kunstnere til den tidligere bestyrelse. Hensigten 
var at leje ca 50m2 pr person. Henvendelsen vil blive 
genfremsat til den nye bestyrelse. 

- Der har også været forslag fra Nysted Camping om at 
etablere museum i pakhuset og forsøge at genetablere 
dele af Ålholm Slot med biler, tog & møbler. Udover at 
vi ALLE gerne så åben adgang til Ålholm Slot, er vi ikke 
i Bevaringsforeningen i stand til at etablere og drive et 
museum. Svar sendes til Nysted Camping (PJ) 

-  
- Øvrige ideer om aktiviteter i løbet af 2017: 
1. Pudse / Kalke ”demo” ved Bønnelyckes Pakhus (i 

forbindelse med Reparationsarbejde (MB / PJ) 
2. Stand ved Hajkutter Festival (første weekend i 

august). Her kunne uddeles brochure, sælges plakater 
og evt lave demo af traditionelt 
vedligeholdelsesarbejde – f.eks. kitning af vinduer, 
fremstilling og brug af linoliemaling og fremstilling af 
drueknæ. Beslutning næste møde (alle) 

3. Vi aftalte at arrangere em møde med Guldborgsund 
Kommune (Center for Teknik og Miljø) for at skabe 
kontakt og ”sælge” Bevaringsforeningen til 
Kommunens tekniske administration. Vi vil også her 
have Kommunens holdning til hhv Bevaringsforening & 
Facaderåd. Ligeledes få mere viden om Guldborgsund 
Bevarigsfond. Kontakt til Kommunen ved møde i maj 
måned (JK) 

5. Mødefrekvens - Vi aftalte af mødes ca 4 gange pr år. 
- Næste Bestyrelsesmøde er mandag d. 29/5 kl 19 hos 

Leif (LJ) på Sakskøbningvej 1A 
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6. Evt. - Vi talte om vores dilemma om ikke at være 
”politimand” i henhold til reparation / udskiftning på 
fredede / bevaringsværdige bygninger, men mere 
være de informerende & rådgivende. Torsdag blev 
hoveddøren skiftet i Adelgade 62B til en nyere dør med 
samme udseende (dørplade / sideglas) og malet i en 
lys blå nuance. Poul havde kontakt med håndværkeren 
(privat mand fra Kettinge) og ejeren vedr form & 
farve. Håndværkeren havde ikke kendskab til 
Lokalplanen og der var ikke lavet byggeansøgning. 
Huset er i BBR registreret som bevaringsværdigt, 
hvorfor der skal lavet ansøgning ifm udskiftning af 
hoveddør. Hvordan håndterer vi en sådan sag uden at 
blive uvenner med de berørte husejere – men samtidig 
forhindre at der laves ”ureglementeret” arbejde?? 

- Poul havde i anden anledning kontakt med Ole Wiberg 
og nævnte ovenstående – Ole ville køre forbi og  
formentlig på vegne af Facaderådet bede Kommunen 
og at skrive til ejeren. 

 

  


