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Foreningen

Nysted Vandtaarn

Den

2013-04-20

Referat fra ordinær generalforsamling
afholdt den 18. april 2013 kl. 19.00
på biblioteket i Nysted

Til stede var 11 ud af foreningens 68 betalende medlemmer
Dagsorden

1. – Valg af dirigent
Formand Troels Jørgensen bød velkommen og foreslog Leo Thorsen som dirigent.
Leo Thorsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægten. Ingen af de fremmødte havde indvendinger mod indkaldelsen eller dagsordenen.

2. – Bestyrelsen aflægger beretning
Tårnets renovering
Formand Troels Jørgensen indledte med, at det vigtigste i 2012 var at få fulgt renoveringen helt til
dørs.
Som sidste del af renoveringen blev der isat en helt ny port i juni måned 2012. Oprindeligt var det
tanken, at den eksisterende port skulle have været restaureret, men det viste sig dels, at porten var i
langt dårligere forfatning end oprindeligt antaget, dels var den limet sammen på en sådan måde, at
den ikke kunne skilles ad uden at den splitrede fuldstændig.
Derfor måtte bestyrelsen endnu engang gå til Kulturstyrelsen, som dog fuldt ud accepterede forslaget
om at udføre en helt ny port præcis magen til den gamle. Den nye port er således også en ”flammeret” opbygning, det vil sige en dobbeltkonstruktion med den udvendige del af diagonalt placeret beklædning. Yderligere besluttede Kulturstyrelsen, at porten skulle være Københavnsblå (mørkblå) og
males med linoliemaling.
Således har tårnet nu en smuk port udført af langsomt vokset sibirisk fyr og malet med materialer baseret på linolie.
Som en markering af overdragelsen af det nyrenoverede tårn blev der gennemført et ”åbent tårn” arrangement 3 dage (i alt 9 timer) i august med en stor udstilling og offentlig adgang til tårnet. Det blev
en stor succes, idet cirka 275 personer besøgte udstillingen og nød udsigten fra toppen af tårnet.
I forbindelse med renoveringen ”forsvandt” lyset i toppen. Men med en generøs donation fra Thorkild
Høeghs Mindelegat er det blevet muliggjort, at etablere en 360 graders belysning i toppen af tårnet,
en belysning der kan ses langvejs fra og dermed markerer Nysteds potente pejlemærke.
I forbindelse med Guldborgsund Kommunes overdragelse af tårnet til foreningen kunne det konstateres, at noget af træværket er angrebet af borebiller. Det er aftalt, at kommunen betaler for udryddelse af borebillerne. Det skal ske, når borebillerne er aktive her i foråret, når der er kommet mere varme
i luften.
Som prikken over i’et ønsker foreningen at få renoveret vejrhanen, der for tiden peger i samme retning, uanset hvilken vej vinden blæser. Der er indhentet et tilbud. Det er forholdsvis højt, idet der er
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store omkostninger til brug af en lift, der kan række de 35 meter op i luften. Yderligere er der risiko
for, at der skal udføres en del blyarbejde i forbindelse med tætning omkring selve vejrhanen.
Som bekendt har bestyrelsen flere gange forsøgt at få etableret en projektgruppe, der indledningsvis
skulle gennemføre den byggetekniske rådgivning med henblik på bygningsmyndighedernes godkendelse af tårnets indretning. Derfor var det med stor glæde, at formanden kunne oplyse, at der netop i
dag er indgået aftale med Arkitektfirmaet Friis Andersen i Nykøbing om udarbejdelse af skitseprojekt
til bygningsmyndighedernes godkendelse.
I det forløbne år har bestyrelsen nedsat et udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmerne Jane Christiansen, Grethe Christensen og Helle Levisen. Udvalget har til opgave, at organisere og arrangere
festlighederne ved tårnets 100 års fødselsdag den 23. juni 2013. På den dag vil der blive gennemført
et større arrangement.
Formanden rettede en stor tak til Thorkild Høeghs Mindelegat og Døllefjelde Musse Fonden, der i 2012
hver har doneret kr. 25.000,- til udvikling af tårnet. Yderligere takkede formanden for kr. 4.500 fra
Lollandsfonden og ikke mindst Guldborgsund Bevaringsfond for kr. 50.000 til renovering af porten.
Afslutningsvis udtrykte formanden en særlig tak til den meget aktive bestyrelse og suppleanten for
det dynamiske og inspirerende samarbejde hen over året.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Kasserer Bertel Frederiksen gennemgik det udsendte regnskab for 2012. Han pegede specielt på de
meget glædelige donationer fra lokale fonde.
Yderligere gjorde han opmærksom på, at regnskabet indeholder meget store tal, idet der er modtaget
kr. 500.000 fra Kulturstyrelsen. Dette beløb er dog, som et led i aftalen med kommunen, straks indbetalt til Guldborgsund Kommune som foreningens bidrag til renoveringen.
Afslutningsvis gennemgik kassereren i hovedtræk status for 2013.
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
I fortsættelse af formandens beretning udtrykte næstformand Bruno L. Jeppsson stor glæde over, at
det endelig er lykkedes at indgå en aftale med en byggeteknisk rådgiver. Hele bestyrelsen ser med
forventning frem til at få gang i udformningen af tårnets indretning, der danner grundlaget for den
unikke installation.
Planen er først og fremmest at få brandmyndighedernes godkendelse af flugtvejsforhold for publikum.
Efterfølgende suppleres projektgruppen med konstruktionsingeniør og ikke mindst det svenske firma
Informationsteknik, der er udset til at være primusmotor ved kreeringen af den spektakulære indretning.
Bestyrelsens plan om at etablere udvendig belysning af tårnet med LED belysning har vist sig at være
alt for dyr. Derfor er det planen at færdiggøre etape to af den indvendige belysning. Det sker ved
etablering af belysning i hvert af de små sprossede vinduer i underetagen. Det vil sige, at der til efteråret vil være lys både foroven og forneden af tårnet. En installation der er blevet mulig på grund af
den generøse donation fra Thorkild Høeghs Mindelegat.
Yderligere er det planen at renovere vejrhanen, som er groet fast. En forholdsvis stor omkostning,
som bestyrelsen vil forsøge at skaffe midler til.
Endelig vil bestyrelsen shine porten op i forbindelse med tårnets 100 års dag den 23. juni.
100 år
Som repræsentant for bestyrelsens udvalg for tårnets fødselsdagsfest fortalte Jane Christiansen om
skitsen til det store arrangement, der er på bedding.
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I hovedtræk drejer det sig om:


Udarbejdelse af et jubilæumsskrift, der fortæller tårnets historie



Reception



Tale af borgmesteren den 23. juni kl. 10.00



Levende musik i form af et jazzorkester



Stor udstilling inde i tårnet



Adgang op i tårnet



… og meget mere.

6. – Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter
Jane Christiansen, Helle Levisen og Bertel Frederiksen var på valg og alle villige til genvalg.
Alle blev enstemmigt genvalgt for en 2 årig periode.
Grethe Christensen blev enstemmigt genvalgt som suppleant.
7. – Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant
Anne Svendsen blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollant.
Inger E. Jeppsson blev enstemmigt genvalgt som bilagskontrollantsuppleant.
8. – Eventuelt
Antallet af medlemmer blev drøftet. Der er ingen tvivl om at bestyrelsen gerne ser flere medlemmer i
foreningen.
Hidtil har metoden for hvervning af medlemmer været ”fra mund til øre” samt en stræben efter positiv omtale i medierne.
Umiddelbart rækker ressourcerne ikke til yderligere tiltag, men medlemmerne opfordres til at agitere i
egne netværk.
Med dirigentens og formandens tak for god ro og orden sluttede generalforsamlingen kl. cirka. 20.
Referat tilsendt

Bestyrelsen
Medlemmerne pr. e-mail
Foreningens hjemmeside

Konstituering
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:


Formand Troels Jørgensen



Næstformand Bruno L. Jeppsson



Kasserer Bertel Frederiksen



Bestyrelsesmedlem Helle Levisen



Bestyrelsesmedlem Jane Christiansen



Bestyrelsesmedlem Ole Hansen



Bestyrelsessuppleant Grethe Christensen
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