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Referat af Bestyrelsesmøde d. 09-12-2019 

Nysted Bevaringsforening 
Dato: 9/12-19 kl 19 

Mødet afholdt Adelgade 98A, 4880 

Nysted 

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

 

Dagsorden:  Referat:  

1. Godkendelse af referat 
fra  d. 20/9-19 

Godkendt 

2. Bønnelyckes Pakhus - Gennemgang af RealDania besøg d. 14/10, hvor 
Bruno og Poul deltog for NBF. RealDania vil 
gerne se et driftsbudget og en organisation til at 
drive stedet, før de investerer – men er dog klar 
over at der skal lavet forbedringer på huset, før 
der kan tiltrækkes og dannes en sådan 
organisation. Generelt var RealDania meget 
positive overfor pakhuset & Nysted. 

- PJ har taget kontakt med personerne bag Lykke 
& Fremgang, og de er interesserede og vil sende 
et oplæg primo januar 2020. 

- Dea Guttman har spurgt til leje af Pakhuset til 
kunstarrangement i 2020. Poul tager kontakt 
med Dea. 

3. Vejbelægning i Nysted 
ifm fremtidig 
vedligehold (ref 
Lokalplan 132 §9.6.1 – 
9.6.3) (se nedenfor) 

- Guldborgsund Kommune (GBK) har afholdt møde 
vedr vejbelægning – ”byens gulv” på hhv 
Adelgade og de 3 stræder ned til havnen. Input 
vedr belægning indsamles og koordineres af 
Facaderådet. 

- Bruno har identificeret et projekt i Ribe med 
tilsvarende behov som i Nysted. Flemming vil 
videresende til Facaderådet (er gjort efter 
mødet). 

- Vi er enige om, at granitbelægning er at 
foretrække – dog har GBK dialog med firma, der 
fremstiller beton fliser, der har lighed med 
granit, og som evt kan kombineres. GBK har/vil 
invitere firmaet til at demonstrere deres 
produkter. 

- Iflg GBK er der en tidshorisont på adskillige år 
før et projekt igangsættes. 
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Uddrag af Lokalplan 132 vedr belægning  

1. 9.6.1.  For de pa ̊ kortbilag 6 angivne gadestrækninger (Adelgade og stræderne  

samt vejforløb rundt om Gl. Torv)gælder følgende ved gennemgribende gaderenoveringer.  

2. 9.6.2.  Belægninger udføres uden kantstene, sa ̊ledes at gaderummet fremsta ̊r som en sammenhængende 
flade..  

3. 9.6.3.  Langs husfacader og gangbelægninger lægges piksten eller chaussesten.  

Der lægges en til to rækker fliser for ga ̊ende trafik med handicapvenlig- hed.  

Arealer til kørende trafik anlægges i fliser eller brosten. Kørebanarealer må ikke være gennemga ̊ende i 
gadens længderetning.  

P-pladser og kanter lægges med chaussesten eller brosten. Afvanding sker i en rende udført i beton eller 
granit med afløbsriste.  

4. Arrangementer / tiltag 
vedr NBF 

- Nyt fra Facaderådet (FWP) – der havde ikke 
været møder siden vores sidste 
bestyrelsesmøde. 

- Nyt fra Guldborgsund Bevaringsfond (PJ) – 
fonden uddeler i alt ca kr 140.000,- om året, og i 
2019 er der 4 projekter i Nysted, der har fået 
tilskud – bl.a. Adelgade 30, Villa Marina samt Gl 
Torv 9 og 11. 

- ”fokusliste” blev gennemgået, og der er ikke de 
store ændringer (=forbedringer). Poul frisker 
listen op, og Flemming medbringer til fremtidige 
møder i Facaderådet. 

5. Økonomi - Mads fremlagde tal for økonomien. Der er ca kr. 
18.000 på medlems- og bog-konto og et 
tilsvarende beløb på drifts- og fonds-konto vedr 
pakhuset. 

- Udestående kontingentrestancer blev 
gennemgået og relevante blev slettet som 
medlemmer. 

- Kontingentopkrævning for 2020 skal udsendes 
separat fra indkaldelse til Generalforsamling. 

- Den nye plakat har solgt godt hos Heidis 
Blomster – Mads har leveret flere plakater til 
Heidi. 

6. Eventuelt - Det blev aftalt, at næste Generalforsamling bliver 
torsdag d. 19/3 2020 i Nysted Sejlklubs lokaler. 
(Leif noterer reservation i klubben) 

- Nethe Plange har henvendt sig vedr lysbilleder 
fra byen, som hendes far har taget. Vi får 
billederne først i 2020, og vil evt overdrage til 
Lokalhistorisk Forening.  

-  

7. Næste møde Torsdag 30/1 2020 kl 19 


