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Referat af Bestyrelsesmøde d. 15-05-2018 

Nysted Bevaringsforening 
Dato: 15-5-2018 

Mødet afholdt på Det Gamle Rådhus 

 

Mødedeltagere:  
Leif (LJ), Mads (MB), Flemming (FWP), Bruno 
(BFJ),  Poul (referent)(PJ)  
Fraværende:  
 

 

Dagsorden:  Referat:  

1. Godkendelse af 
seneste referat 

- Referat fra 14/3-18 godkendt 

2. Konstituering efter 
Generalforsamling 

-  Den nyvalgte bestyrelse efter Generalforsamlingen d. 
21/3 2018 konstituerede sig som følger: 

Formand: Poul Jørgensen 
Næstformand: Flemming Willum Pedersen’ 
Kasserer: Mads Bergholz 
Medlem: Leif Jantzen, Bruno From Jensen 
Suppleanter: Rolf Nielsen, Ole Henningsen 
-    
Øvrige punkter fra Generalforsamlingen: 
- Abonnement på bladet Land og By bibeholdes. 
- På generalforsamlingen var der dialog om at lave liste 

med huse, der var i dårlig stand og/eller ikke blev 
vedligeholdt. NBF vil ikke lave en ”negativliste” over 
misligholdte huse, men vil lave en intern oversigt over 
huse, hvor der laves ændringer, der ikke er i 
overensstemmelse med Lokalplanen. Oversigten vil 
løbende blive opdateret. Initielt laves listen af Bruno 
(BFJ) og Flemming (FWP) tager dette op i facaderådet. 

- Flemming undersøger i facaderådet, hvilket forløb og 
hvilke sanktioner kommunen har, når/hvis der påtales 
brud på Lokalplanen (kommunens ”køreplan” for at 
udøve sin påtalepligt) (FWP) 
 

3. Bønnelyckes 
Pakhus 

-  Intet nyt vedr analysen, Nyt Liv i Pakhuset. Jesper fra 
Efico har haft møde med konsulent fra Guldborgsund 
Billedkunstråd i pakhuset – udkommet fra dette møde 
vil indgå i Efico’s rapport, der forventes at være færdig 
ultimo maj 2018. 

-  Henvendelse til Guldborgsund Kommune vedr vores 
årlige tilskud har børet frugt – vores tilskud til 
””løbende drift” er blevet forhøjet fra  kr 10.000,- til kr 
15.000,- om året. 

- Mads indkøber sort linoliemaling til brug for vinduer på 
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nederste etale (udvendig) (MB)  - Poul Maler i løbet af 
sommeren (PJ) 

-  Vi mangler fortsat ca kr 15.000,- til tætning af alle 
tagvinduer på øverste etage (udtagning af glas, 
afrensning samt ilægning med ny kit (silicone?)). Det 
blev aftalt på mødet, at vi vil ansøge Lolland-Falsters 
og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond om 
donation til at dække dette. Ansøgningsfrist er d. 1. 
Juni 2018. Poul sørger for ansøgning (PJ)  

- Tagvinduer SKAL tætnes inder efteråret. 

4. Arrangementer og 
tiltag vedr NBF 

 

- Flemming orienterede at han var blevet formand i 
Facaderådet. Der har været et par møder, og alt tyder 
på at Guldborgsund Kommune ønsker at følge 
Lokalplanen. Flemming nævnte sager, som er/har 
været på Facaderådets bord. 

- Facaderådet havde eftersøgt en ”lokal ildsjæl” til at 
deltage i Facaderådets arbejde – Ole Garde er kommet 
 med i rådet. 
Der var blevet efterspurgt input til ”Nysted 
Helhedsplan” – det vil vi da meget gerne give – men i 
hvilket format, hvornår og til hvem skal dette 
sendes?? Flemming undersøger (FWP) 

- Flemming er også blevet formand i Nakskov 
Bevaringsforening. 

- Poul har været til første møde i Guldborgsund 
Bevaringsfond, der dækker hele kommunen. Der 
uddeles ca kr 160.000,- hvert år, og alle kan søge om 
midler vedr at sende en mail til Bevaringsfondens 
sekretariat (Jannie Lund Bjørk), mail:  
jab@guldborgsund.dk 

-  Vi blev enige om at deltage i Hajkutter Regatta d. 4-8 
august. Formålet er at hverve medlemmer til 
foreningen. Poul har fået tilbud om et hjørne i teltet 
hos Nysted Bådelaug / Smakkelaug. Vi vil have bøger 
og plakater med – samt eksempel på koblede vinduer 
(FWP) og tagsted model Gammel Dansk (MB). Poul 
meddeler Richard Jensen fra Smakkelauget, at vi 
deltager (PJ). Vi arrangerer ”vagter” henover 
weekenden senere. 

- Vi er ved at løbe tør for plakater med ”Nysted Døre”, 
og da vi ikke har rå-materialet til plakaterne, eller 
ophavsret til materialet, må vi gå nye veje. Vi taler om 
en ny plakat i formatet 50x60 – evt med ”Nysted 
bygningsdetaljer” som tema. Leif undersøger med 
fotoklubben, om de er interesseret i at deltage (LJ) 

- Flemming reklamerer på FaceBook vedr salg af bøger 
(FWP) 
 
 

5. Økonomi -  Økonomi er uændret fra sidste møde 
-  Vi har fortsat en del medlemmer, der ikke har betalt 

for 2018. Der er én indbetaling, hvor der ikke er navn 
på indbetalingen – undersøges fortsat. 

-  Husstand medlem: 18 / 11 har betalt – mangler 7 
- Enkelt medlemm: 32 / 22 har betalt – mangler 10 
- Erhvervs medlem: 4 / 3 har betalt – mangler 1 
- Poul sammensætter rykker til manglende betalere – og 
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omdeler (PJ) 
 

 
-  Mads holder øje med ”efterbetaling” på kr 5.000,- fra 

Guldborgsund kommune. 
-   
 

 

6. Eventuelt  -  Bruno har haft kontakt til de nye ejere af Adelgade 30 
vedr renovering af facade og bl.a. anbefalet tidlig 
involvering af Guldborgsund Kommune. 

- Poul kontakter Folketidende vedr artikel om 
konstituering i bestyrelse samt vores fokus på hvordan 
Nysted fremtræder – huse / gader m.m.. (PJ) 

- Poul har kontakt med afdeling (turisme) i 
Guldborgsund Kommune vedr skiltning på 
seværdigheder, bygninger og mindesmærker. Arbejder 
på at få opsat skilt ved vores pakhus (møde primo 
juni)  (PJ) 

-   
 

7. Næste møde -  Tirsdag d. 3. Juli 2018 kl 19 på Nysted Gamle Rådhus 
-   


