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Referat af Bestyrelsesmøde d. 31-07-2019 

Nysted Bevaringsforening 
Dato: 31/7-19 kl 19 

Mødet afholdt Birkely 1, Nysted 

 

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

 

Dagsorden:  Referat:  

1. Godkendelse af referat 
fra sidste møde d. 21/5 

Godkendt 
-  

2. Bønnelyckes Pakhus - Vi har fået afslag på ansøgning til 
Landdistriktpuljen. Anden ansøgningsrunde 2019 
åbnes i efteråret 2019 (dato kendes pt ikke). 

- Bruno kontakter vores arkitektfirma vedr afslag – 
og at vi forsøger igen – evt med alternativ 
funding.(BFJ) 

- Vi vil forsøge kontakt til RealDania (Jesper 
Nygaard) evt via Peter E. J. Poul formidler 
kontakten (PJ) 

- Det Blå Tårn har haft en flot udstilling med knap 
600 besøgende. Det er glade for pakhuset, og vil 
gerne komme igen næste år. 

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

- Orientering fra Facaderådet – Flemming 
fraværende. På seneste møde blev der 
debatteret at kommunen ikke har taget hånd om 
de sager, som vi har rejst. Begrundelsen (givet 
mundtligt på mødet) er, at der ikke e tid, bl.a. 
pga behandling af ansøgninger som 
dispensationer. Vi afventer mødereferat fra 
seneste møde med begrundelsen givet skriftligt – 
derefter kontaktes den daglige ledelse af Byg i 
Guldborgsund Kommune. Opfølgning på referat 
(FWP) – kontakt til kommunen (PJ) 

- Orientering fra Guldborgsund Bevaringsfond – 
Poul deltog ikke på seneste møde, og der er et 
par sager vedr vores område. (seneste referat er 
efterfølgende sendt til Bruno) 

- Tidligere liste produceret af Bruno vil blive 
gennemgået / opdateret, så vi kan følge op på 
status (PJ) 
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4. Økonomi - Pt en sund økonomi. Kontooversigt: ca 18.000 
på medlemskonto; ca 13.000 på driftkonto; ca 
9.500 på fondskonto. 

- 12 mangler at betale 2019 kontingent. Mads 
sletter umiddelbart 4 stk. 

- En ”slutrykker” laves/udsendes primo sep. (PJ)  
 

5. Eventuelt - Vedr plakat blev det besluttet at takke 
Fotoklubben for deres arbejde – men at vælge 
andre motiver. Fotoklubben skal kompenseres 
for udgifter/indsats – Leif undersøger (LJ). 

- Tage Jensen har offentliggjort 50+ fotos af 
Nysted dørhåndtag på Facebook – Der tages 
kontakt til Tage for nærmere vurdering af disse 
billeder og evt brug af dem. (efterfølgende er der 
ifm Hajkutter kontakt med Tage, han vil gerne 
låne billederne ud uden vederlag. Bruno har fået 
en USB-stick med alle billeder). Efterfølgende 
vurdering og opstilling i plakatformat. 

- Vi etablerede ”vagtplan” for vores stand på 
havnen ifm Hajkutter Regatta på havnen. (efter 
afslutning af regatta kan vi konstatere at vi fik 
hvervet 4 nye medlemmer)  
 

6. Næste møde Fredag d. 20/9.  
Der planlægges et inspirationsbesøg med spisning 
(nærmere følger) 
 
 
 


