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Referat af Bestyrelsesmøde d. 06-09-2018 

Nysted Bevaringsforening 
Dato: 06-09-2018 

Mødet afholdt på Det Gamle Rådhus 

 

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

 

Dagsorden:  Referat:  

1. Godkendelse af 
seneste referat 

- Referat fra 3/7-18 godkendt 

2. Bønnelyckes 
Pakhus 

- Vi gennemgik den fremsendte rapport fra Jesper 
Viemose. Vi har nogle kommentarer & tilføjelser. Vi 
laver en samling af kommentarer – rundsender i 
bestyrelsen – og fremsender til Jesper (PJ laver 
kommentarark). 

- Det blev aftalt at invitere til slutgennemgang af 
rapporten torsdag d. 25/10 i Nysted. PJ har kontaktet 
Jesper og bedt ham reservere dato (Jesper har 
bekræftet). 

- Arbejdet med tagvinduer går i gang i september. Der 
tages billeder af vinduer (før og efter), som evt 
fremsendes til folketidende for oplysning om arbejdet 
samt sponsor) 

- Check for borebillestøv efter støvsugning sidste efterår 
(PJ) 

-   

3. Arrangementer og 
tiltag vedr NBF 

 

- Flemming gennemgik sidste mødereferat fra 
Facaderådet med speciel fokus på Strandvejen 55 
(puds), Skansevej 38 (Skansen) samt Villa Marina 
(indsats, vinduer og farver). Vedr Skansen er det nu 
aftalt med Guldborgsund Kommune (GBK), at NBF 
også er interesseret i bevaringsværdige huse i hele 
den ”gamle Nysted Kommune” og ikke kun indenfor 
Lokalplan 132’s grænser.  

- Guldborgsund Bevaringsfond har ikke holdt møder 
siden sidste NBF bestyrelsesmøde (Næste møde er 
4/10). Både ejerne af Villa Marina og Adelgade 30 er 
orienteret om fondens eksistens ifm istandsættelser. 

- NBF havde en stand på Hajkutter Regatta, som blev 
bemandet på skift af NBF bestyrelse henover weekend  
samt man/tir. Et godt arrangement, der gav nye 
medlemmer og salg af hhv bøder og plakater. 

- Bruno har haft møde med GBK vedr oversigten over 
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huse, hvor lokalplanen ikke er efterlevet – og 
gennemgik de enkelte huse. GBK vil gerne have 
individuelle henvendelser ang det enkelte forhold.  Der 
vurderes, hvordan dette kan gøres og fremsendes til 
GBK fra NBF’s mail adresse.  

- Vedr Strandvejen 35 – udvendig isolering har ødelagt 
alle tidligere detaljer i murværket – samt farven (hvid) 
afviger fra tidligere røde mursten. Bruno skriver oplæg 
som kan sendes fra NBF’s mail. 

- Østergade 15 – nye (ikke korrekte) vinduer på 1. sal?? 
(FWP checker typen af vinduer) 

4. Økonomi Økonomien ser fornuftig ud. Ud af i alt 61 medlemmer 
(22 husstand / 3 erhverv / 36 individuelle) er der kun 
3 udestående betalinger. Disse sendes en venlig 
reminder (MB & FWP) 
 

- Udestående udgifter: 2. Del af pakhus analyse samt 
renovering af tagvinduer i pakhus. 

 
 

5. Eventuelt  - Det blev besluttet at bede fotoklubben om at tage 
billeder til ny plakat – isf den ”gamle” plakat med 
døre, hvor vi kun har få tilbage. Tema på plakaten skal 
være ”bygningsdetaljer”  med inspiration fra bogen 
Nysted Huse (f.eks. kviste, gesimser, skorstene, 
vinduer, døre og drueknæ). I alt skal der bruges 
omkring 32 billeder til plakaten.  

- Fotoklubben skal have et beskedent honorar for deres 
arbejde (LJ beder fotoklubben om at gå i gang) 

- Vi vil formentlig bede Vistaprint om at stå for trykning. 
- Poul har talt med Jesper Brylle om at skaffe et låsbart 

arkivskab til vores rum. 
- Der arbejdes på at etablere en brugergruppe omkring 

brugen af rådhuset – vi vil høre mere om dette. 

6. Næste møde - Ekstraordinært bestyrelsesmøde (gennemgang & 
aflevering af Pakhus rapport) Torsdag d. 25. oktober 
2018 kl 18 på Restaurant Ö. (MB bestiller / PJ inviterer 
Jesper Viemose). 

 


