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Referat af Bestyrelsesmøde d. 20-09-2019 

Nysted Bevaringsforening 
Dato: 20/9-19 kl 18 

Mødet afholdt Orebygård 2, 4990 

Sakskøbing 

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

 

Dagsorden:  Referat:  

1. Rundtur i området  Vi var på rundtur i området og så det flot 
restaurerede pakhus samt flere af de andre 
bygninger. Desuden historier om ejere af godset 
gennem tiderne. En god optakt til spisning samt 
afslutning af Projekt Nyt Liv i Pakhuset. 

2. Godkendelse af referat fra  d. 
31/7 

Godkendt 

3. Hvor er NBF nu – og hvor vil 
vi gerne hen – og samtidig 
opfylde foreningens 
vedtægter. 

- Dialog om foreningens synlighed og hvilke 
hovedopgaver vi har – herunder rådgivning 
af foreningens medlemmer, gøre en forskel 
ved påvirkning gennem deltagelse i Nysted 
Facaderåd og Guldborgsund Bevaringsfond.  

- Dialogen med medlemmerne skal ske ved 
personlig kontakt, mail og foreningens 
hjemmeside. Vi har fået en del 
henvendelser via FaceBook, og vi vil 
bibeholde denne (og bl.a. reklamere for 
den nye plakat). 

- Vi vil fortsætte dialogen med Guldborgsund 
Kommune med en positiv holdning, der 
ikke er konfrontatorisk. 

- Vi vil fortsat anvende en del af vores tid på 
Pakhuset, og vi vil se positivt på, hvis 
interessegrupper eller foreninger vil gøre 
huset til en mere levende sted. 

4. Eventuelt - Den nye plakat er klar – og Mads havde en 
eksemplar med til bestyrelsen.  EN flot 
plakat, der helt sikkert vil blive 
efterspørgsel på. 

- Vi er enige om pris på kr 100,- for 
plakaten. 

- Mads vil kontakte Heidi (Heidis Blomster) 
vedr salg (og med kr 15,- til forretningen 
for hver solgt plakat). (Heidi har 
efterfølgende bekræftet overfor Mads). 
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- Heidi får en plakat i ramme til udstilling i 
butikken. 

- Fotograf samt lay-out’er får hhv plakat i 
ramme samt gavekort for indsatsen. 

-  Real Dania har svaret på vores 
henvendelse og vil meget gerne se 
Pakhuset & byen. Kommer på besøg 
mandag d. 14/10 kl 10 om formiddagen. Vi 
byder også på en let frokost. Bruno og Poul 
deltager. 

- Guldborgsund Kommune har taget initiativ 
til (i regi af Facaderådet) at starte dialog 
om vejbelægning i stræderne og Adelgade 
som forberedelse på de kommende års 
renovering af byens gader. Der refereres 
bl.a. til sektion 9.6.1, 9.6.2 og 9.6.3 i 
Lokalplan 132.  

5. Næste møde Ca medio november 2019 (aftales) 


