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Foreningen

Nysted Vandtaarn

Den

2010-10-30

Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 27. oktober 2010 kl. 19.00
på biblioteket i Nysted

Til stede var 12 ud af foreningens 32 medlemmer
Dagsorden

1. – Valg af dirigent
Leo Thorsen blev foreslået og valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt
i overensstemmelse med vedtægten. Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod indkaldelsen eller dagsordenen.

2. – Bestyrelsen aflægger beretning
Formand Troels Jørgensen redegjorde i hovedtræk for foreningens historie, der tog sit udgangspunkt i
en fokusgruppe etableret af Nysted og Omegns Fællesråd efter et åbent hus arrangement i tårnet den
17. januar 2009.
Den 9. marts 2009 afholdt fokusgruppen det første møde, hvor det egentlige arbejde med målsætning
for tårnets udvikling og indhold blev påbegyndt. Forudsætningen var, at Guldborgsund kommune, som
ejer tårnet, skulle sørge for istandsættelse af tårnet og fokusgruppen skulle medvirke til etablering af
et oplevelsescenter i det renoverede tårn.
Den 15. oktober 2009 blev der afholdt stiftende generalforsamling. På det tidspunkt var der 8 medlemmer i foreningen. I dag er der 32 medlemmer.
Bestyrelsen har gennemført 2 studieture til henholdsvis Geocenter Møn og Informationsteknik i Malmø.
Begge har viden om etablering og drift af den type indretning, som det er planen, at der skal indbygges i tårnet, audiovisuelle og virtuelle anskueliggørelser af elementerne jord, vand, luft og ild. Alt
sammen udformet på en sådan måde, at det tiltrækker turister og yderligere kan anvendes til undervisningsformål.
Biolog Per Rosenkilde er tilknyttet bestyrelsen og skal blandt andet, ud over at bidrage med egen viden, medvirke til at få kontakt til videnspersoner indenfor de specialer, der skal præsenteres i tårnet.
Efter ansøgning modtog foreningen kr. 75.000 fra Thorkild Høegs Mindelegat den 2. november 2009.
Den 26. oktober 2010 tildelte Døllefjelde-Musse Marked foreningen kr. 10.000. Bestyrelsen takker
mange gange for de generøse donationer.
”Bevar mig vel”
Under dette motto har bestyrelsen søgt at fastholde Guldborgsund kommune på sin forpligtelse til,
som husejer at foretage den nødvendige renovering af tag og facader, hvilket er en forudsætning for
at FNV kan påbegynde indretning af oplevelsescenteret.
Allerede den 14. december 2007 kunne der ved en besigtigelse konstateres store skader på tårnets facader og tagkonstruktion.
Den 5. november 2008 fremsatte kommunen et forslag om udvendig isolering af tårnet, sådan som
det er gjort i Nykøbing. Forslaget blev senest den 14. december 2009 afslået af Kulturarvstyrelsen, der

Foreningen Nysted Vandtaarn

v/ Formand Troels Jørgensen – Fuglegårdsvej 6, 4892 Kettinge

(Fil: GF_referat_2010.doc)

Side 2 af 2

kræver, at tårnets oprindelige udseende skal bevares. Kommunen har 2 gange forgæves søgt om tilladelse til at udføre den udvendige isolering samt affredning af tårnet.
Den 4. februar 2010 foreligger et revideret forslag til traditionel renovering efter en metode, der kan
accepteres af Kulturarvstyrelsen. Overslagsprisen er kr. 3.000.000.
Den 24. juni 2010 var Formand og næstformand indkaldt til møde med Teknisk Direktør i Guldborgsund kommune, der forslår, at tårnet overdrages til FNV ved et gaveskøde.
Kommunen har for tiden ingen økonomiske midler til at renovere tårnet og i privat eje er der lettere
adgang til fondsmidler end ved kommunalt eje. Denne model er på ingen måde ønskelig for FNV, men
måske en af de få muligheder der er for at redde tårnet fra yderligere forfald.
Tiltag
Med stor hjælp fra Erik Damskier har FNV fået etableret sin egen hjemmeside. Den hedder
www.nysted-vandtaarn.dk – FNV udtrykker en stor tak for hjælpen.
Yderligere vil der i forbindelse med julemarked i Nysted den 27. november 2010 blive afholdt ”Åbent
tårn” fra kl. 13-15.
Konklusion
Efter en del drøftelse om eventuel overtagelse af tårnet blev beretningen enstemmigt vedtaget.
Generalforsamlingen tilkendegav sin støtte til bestyrelsens videre arbejde med eventuel overtagelse
som ejer af tårnet.
3. – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Kasserer Bertel Frederiksen gennemgik det udsendte regnskab for henholdsvis 2009 og frem til 30.
september 2009. Årsagen til disse lidt ”skæve” perioder er, at der ikke er overensstemmelse mellem
regnskabsperiode og afholdelse af generalforsamling i foreningens vedtægter. Det bliver der rettet op
på, med vedtagelse af de nye vedtægter, der stemmes om senere ved denne generalforsamling.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. – Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om et årligt kontingent på kr. 100 blev enstemmigt vedtaget.
5. – Indkomne forslag herunder planer for det kommende år
Det fremsendte forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og enstemmigt vedtaget.
De nye vedtægter er gældende fra og med den 27. oktober 2010 og fremsendes til medlemmerne og
bliver lagt ud på foreningens hjemmeside.
Der var ikke modtaget andre forslag til behandling.
6. – Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter
Bruno L. Jeppsson, Ole Hansen og Troels Jørgensen var på valg.
Alle modtog enstemmigt genvalg.
Grethe Christensen har pr. e-mail tilkendegivet villighed til genvalg som suppleant. Genvalg fandt enstemmigt sted.
7. – Valg af kasserer i ulige år
Ikke aktuelt i 2010 og derfor ikke behandlet
8. – Valg af bilagskontrollant og 1 suppleant
Inger E. Jeppsson blev enstemmigt genvalgt.
Der blev med generalforsamlingens samtykke ikke valgt bilagskontrollantsuppleant.
9. – Eventuelt
Ingen emner med relation til vandtårnet blev drøftet.
Med dirigentens og formandens tak for god ro og orden sluttede generalforsamlingen kl. cirka. 20.
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