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Referat af Bestyrelsesmøde d. 03-07-2018 

Nysted Bevaringsforening 
Dato: 03-07-2018 

Mødet afholdt på Det Gamle Rådhus 

 

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

 

Dagsorden:  Referat:  

1. Godkendelse af 
seneste referat 

- Referat fra 15/5-18 godkendt 

2. Bønnelyckes 
Pakhus 

-  Jesper Viemose fra Efico har d. 2/7 fremsendt første 
udkast til rapporten- Alle har gennemset udkastet 
uden specifikke kommentarer, og vi vil bede Jesper 
om at færdiggøre rapporten med enkelte kommentarer 
(fokus på ”driftorganisation”,  gerne visioner – hvis 
muligt opdelt i sektioner, der kan gøres operationelle, 
billedkunst er OK – der bør også være plads til musik) 

- De lovede ekstra 5000,- fra Guldborgsund Kommune 
(GK) er endnu ikke dukket op på vores konto. Poul 
kontakter GK (Lene) (PJ)  (er gjort telefonisk & 
skriftligt d. 4/7 ) 

- Efter ansøgning har Lolland-Falsters og Langelands 
Købstæders Brandsocietets Fond bevilget os 10.000,- 
til tætning af loftsvinduer. Vi skal huske at referere til 
fonden, når/hvis vi har mulighed for det. 

- Baseret på ovenstående, har vi besluttet at igangsætte 
arbejdet  snarest hos den lokale glarmester i Nysted. 
Glarmesteren kontaktes vedr tidshorisont for arbejdet. 
(PJ) 

-  

3. Arrangementer og 
tiltag vedr NBF 

 

- Flemming har inden mødet orienteret om Facaderådet 
– bl.a. at der kan forventes nye vinduer i Slotsgade 4. 
Der udest oversigt over forløb/sanktioner fra GK, hvis 
Lokalplan 132 ikke efterleves. 

- Guldborgsund Bevaringsfond har holdt andet møde i 
2018 – kort orientering fra Poul. Der må gerne gøres 
lidt reklame for fonden, der typisk assisterer med 
fornyelse af bygningsdele – f.eks. døre, vinduer, 
tagrender m.m.. Vi har helt sikkert gode kandidater til 
tilskud i Nysted og omegn. 

- Hajkutter Regatta & Middelalder Festival går snart i 
gang. Vi har fået et hjørne af teltet hos Både- & 
Smakke-laug (Richard Jensen). Poul kontakter Richard 
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i kommende uge for at høre om åbningstider for de 
enkelte dage – og vi vil lave en bemandingsplan 
(typist fra 10-14 i weekend). I løbet af næste uge 
skriver vi sammen vedr selve bemandingen – Poul 
udsender ”vagt skema” til udfyldelse (PJ)  

- Fotoklubben har sagt JA til at hjælpe med at 
udarbejde en ny plakat  med Nysted og omegns 
”bygningsdetaljer”. Betaling for arbejdet skal aftales. 
Vistaprint er formentlig den billigste måde at få trykt 
plakaterne på. Næste trin blev ikke aftalt på dette 
møde. 

- Bruno har været på rundtur i byen og lavet en oversigt 
over i alt 16 huse, hvor vi mener at Lokalplan 132 ikke 
er efterlevet eller hvor bygningen er skæmmet af 
andre forhold. Det blev aftalt at Flemming overdrager 
oversigten til GK (Jannie) ifm næste møde i 
Facaderådet – og samtidig inviteter til en verbal 
gennemgang af listen for at forklare/begrunde 
observationerne. (Bruno sender listen i maskinlæsbar 
form (BFJ) og Flemming overdrager til Facaderådet 
(FWP) 
 

4. Økonomi -  Efter udsendelse af seneste rykker er der kommet 
pænt med manglende kontingentbetalinger – og der er 
nu kun få udestående - Økonomi ser efter forholdene 
fornuftig ud. 
 

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

-   
 

 

5. Eventuelt  - Efter kontakt til Folketidende har der d. 7/6 været en 
lille artikel om Nysted Bevaringsforening. Det ville 
være fint med en opfølgning efter tætning af 
tagvinduer samt analysen. 

- Poul har haft 
- Poul har kontakt med afdeling Kultur, Turisme og 

Bosætning vedr skilte (opdatering / format og evt QR 
koder). Stor villighed i starten af juni måned – med 
desværre er der endnu intet sket, selvom der er afsat 
midler til turisme(skiltning. Poul følger op (PJ) 

-  
- Poul er blevet kontaktet af Anne Svendsen vedr 

sammenfaldende interesser mellem NBF og 
Bådelaugets Maritime Udvalg. Der var enighed om at 
NBF som forening holder sig på landjorden. Poul har 
efterfølgende kontaktet Anne S vedr individuel 
deltagelse i det maritime udvalgs aktiviteter. 

-  

6. Næste møde - Torsdag d. 6. September 2018 kl 19 på Nysted Gamle 
Rådhus 

 


