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Foreningen

Møde nr. 01

Nysted Vandtaarn

Den

2009-10-18

Stiftende generalforsamling
den 15. oktober 2009
1.

Til stede
Jane Christiansen
Ole Hansen
Bertel Frederiksen
Bruno L. Jeppsson

JC
OH
BF
BLJ

2.

Mødeformål
• At etablere en forening til støtte for udviklingen af Nysted Vandtårn

3.

Generelt
• Mødet var indkaldt i henhold til e-mail fra BLJ af den 2009-10-11, hvor udkast til vedtægter ligeledes blev fremsendt.

4.

•

Foreningen etableres som en naturlig fortsættelse af det arbejde, som Focusgruppen Nysted Vandtårn har udført siden januar 2009.

•
•

De personer, som ikke var til stede, er kontaktet telefonisk.
Det er aftalt med bestyrelsen for NOF – Nysted og Omegns Fællesråd – at
Foreningen Nysted Vandtaarn fortsætter arbejdet efter Focusgruppen Nysted
Vandtårn som en selvstændig forening, der på alle måder støttes af NOF.

Vedtægter
v Det fremsendte udkast af den 2009-10-11 til vedtægter blev nøje gennemgået og rettelser og justeringer blev gennemført.

v De reviderede vedtægter udsendes til hele den tidligere Focusgruppe og betragtes herefter som gældende for Foreningen Nysted Vandtaarn.
5.

Konstituering
v Bestyrelsen konstituerer sig, efter tilsagn fra alle, på følgende måde

o Formand Troels Jørgensen
o Næstformand Bruno L. Jeppsson
o
o
o
o
o
o
6.

Kasserer Bertel Frederiksen
Bestyrelsesmedlem Jane Christiansen
Bestyrelsesmedlem Helle Levisen
Bestyrelsesmedlem Ole Hansen
Bestyrelsessuppleant Grethe Christensen
Bilagskontrollant Inger Jeppsson

Kontingent
v Det årlige kontingent for personlige medlemmer og juridiske enheder blev
fastsat til kr. 100,00.

v Kontingentet opkræves af BF via e-mail eller brev med indbetaling til netbank.
7.

Bankkonto
v BF henvender sig i den lokale bank med henblik på etablering af konto og
oprettelse af netbank.

v Så snart bankkonto er oprettet, udsender BF opkrævninger.

(Fil: Ref_01_091015.doc)

Side 2 af 2

8.

Økonomi
Den tidligere Focusgruppen Nysted Vandtårn har ansøgt Thorkild Høeghs
Mindelegat om støtte til udvikling af Nysted Vandtårn.
Efterskrift:

9.



Efter den stiftende generalforsamling den 2009-10-15 er der den 2009-1016 fra fondens bestyrelse modtaget meddelelse om, at Focusgruppen
Nysted Vandtårn og dermed Foreningen Nysted Vandtaarn er blevet
inviteret til at deltage ved en lille højtidelighed ved legatuddelingen, der
finder sted på The Cottage den 2009-11-02 kl. 14.00.



BLJ afklarer og oplyser fonden om, hvem der deltager.



Som aftalt, så er disse oplysninger fortrolige indtil legatuddelingen har
fundet sted.

Medlemmer


Foreningen har ved opstarten ganske få medlemmer, idet det forudsættes,
at alle medlemmer af den tidligere Focusgruppe melder sig ind.



Ved henvendelse til dagspressen og ”mund til øre” metoden gør alle i første
omgang en indsats for at skaffe flere medlemmer.

10. I øvrigt

11.



OH fremviste et eksempel på en T-shirt med billede af Nysted Vandtårn og
en supplerende tekst “Bevar mig vel” … en knaldgod idé, OH arbejder videre
med.



Deltagelse i julemarked den 2009-11-28 overvejes med henblik på hvervning af medlemmer.



BF fremviste eksempel på gratis “visitkort”, der kan bruges som reklamefremstød for foreningen.

Næste møde

v Afholdes efter nærmere aftale.
Referat tilsendt pr. e-mail:
v Bestyrelsen

Foreningen Nysted Vandtaarn
(Fil: Ref_01_091015.doc)

