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Referat af Bestyrelsesmøde d. 14-05-2019 

Nysted Bevaringsforening 
Dato: 14/5-19 kl 19.30 

Mødet afholdt Adelgade 98A, Nysted 

 

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

 

Dagsorden:  Referat:  

1. Godkendelse af referat 
fra sidste møde – 
Konstitueringsmøde – d 
21/3 2019 

Godkendt 
-  

2. Bønnelyckes Pakhus - Vedr ansøgning til Erhvervsministeriets 
Landdistriktpulje til brug for et skitseforslag for 
pakhuset, afventer vi beslutning. Svar kan 
forventes ca 3 mdr efter ansøgning, d.v.s. medio 
juni. 

- Udlejning til LF Lovestorm gik godt – der er nogle 
”lessons learned” – evt lån af toiletvogn fra 
Guldborgsund Kommune, ekstra 
forlængerledning i stueetage. 

- Der var enighed om, at forbedrede toiletforhold 
er vigtigt for at få pakhuset til at fungere efter 
hensigten. 

3. Arrangemente/tiltag 
vedr NBF  (planlagt 
og/eller gennemført) 

- Orientering fra Facaderådet – intet møde afholdt 
- Orientering fra Guldborgsund Bevaringsfond – 

eet møde afholdt, hvor en stor del af årets midler 
allerede er uddelt. 

- Vi gennemgik flere af vores udestående sager: 
- Østergade 1, Maxim. Ejeren har ikke svaret på 

skriftlig henvendelse. PJ har været i kontakt med 
Guldborgsund Kommune (marts 2019) for at 
høre om der er mulighed for at pålægge ejeren 
vedligeholdelse, alternativt kondemneringssag. 
Billeddokumentation medsendt. Intet nyt. Rykker 
fremsendt inden mødet. PJ følger op. 

- Kattesundet 3-5. FWP har fulgt op på den 
seneste beslutning om IKKE at nedrive 
ejendommen. Begrundelsen er, at nedrivning 
kan påføre naboejendommen (Kattesundet 7) 
skader på gavlen, som så selv skal bekoste 
reparation/genopbygning af gavlen. Hvad der så 
sker, når huset styrter sammen ”af sig selv” er 
uafklaret. Situationen er fastlåst. Gitte Krogh fra 
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GSK kontaktes vedr oprydning af forhave og 
fortov (græs/buske). PJ kontakter GK. 

- Skansen – der er uoverensstemmelse mellem 
godkendte tegninger og udførsej hvad angår 
vindues/dør åbninger. FWP følger op. 

- Plejehjemmet – der er noget arbejde i gang (det 
er vanskeligt for ejeren selv at istandsætte, da 
han ikke må færdes i ejendommen, så længe 
kondemneringen ikke er ophævet). Ingen 
aktivitet fra vores side. 

- Banken (overfor Gl Rådhus). Forespørgsel vedr 
forkert udformning af kviste sendt til GSK – pt 
intet svar. FWP følger op. 

- Vi følger spændt de igangværende arbejder i 
Adelgade 30, hvor der lavet ny facade – samt på 
Villa Marina. 

- Flemmings eget hus i Jernbanegade er ved at få 
lagt nyt tag – helt efter Lokalplanens 
anvisninger. Det bliver flot! 

- Tidlige liste produceret af Bruno vil blive 
gennemgået / opdateret. 

 

4. Økonomi - Kontooversigt: ca 11.500 på medlemskonto; ca 
13.500 på driftkonto; ca 9.500 på fondskonto. 

- Ud af de 63 medlemmer mangler halvdelen at 
indbetale 2019 kontingent. Rykkere udsendes 
af MB 

- Vedr initiativer for øget medlemstilgang vil vi 
fortsat være ”aktive”, når vi spotter salg af 
ejendomme/nye tilflyttere. 

- Vi vil (igen) forsøge at kontakte de 3 lokale 
ejendomsmæglere (Kildsgaard, Home og 
Robinhus) for at tilbyde dem en ”positivliste når 
de har bevaringsværdige huse til salg. Før vi 
laver mere detaljeret materiale vil vi spørge 
omkring interessen. PJ følger op. 

5. Eventuelt - Leif havde en USB-nøgle med billeder optaget til 
den nye plakat. USB’en overdraget til Bruno, der 
vil gennemse og kommentere. BFJ undersøger. 

- Gennemgang af forløb og foreløbigt resultat af 
hhv Kommuneplan og Områdefornyelse. Ifm 
høringsperiode for Kommuneplan har 
Bevaringsforeningen tilsluttet sig indsigelse 
fremsendt af NOF. FWP har indsendt et 
personligt høringssvar. Generelt er vi skuffet 
over manglen på fokus på Nysteds herligheder, 
selvom kommuneplanen i generelle vendinger 
fremhæver ”det gode liv i de mindre 
bysamfund”. 

- Oversigt over roller i bestyrelsen blev 
underskrevet af alle, og fremsendes nu til vlres 
bankforbindelse, Danske Forening (Danske 
Bank). PJ oploader data. 

- Der er Markedsdag d. 1/6-19 på torvet med 
mulighed for at promovere Bevaringsforeningen. 
Bruno deltager. 

- Vi regner fortsat med deltagelse i Hajkutter 
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Regatta på havnen. Der er pt ingen tilgængelige 
planer. Vi afventer – men vil gerne være med. 

6. Næste møde 31/7 2019 kl 19. 
 
 
 


