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Foreningen

Møde nr. 02

Nysted Vandtaarn

Den

2010-02-07

Bestyrelsesmøde
den 5. februar 2010
1.

Til stede
Troels Jørgensen
Jane Christiansen
Helle Levisen
Ole Hansen
Bertel Frederiksen
Bruno L. Jeppsson

TJ
JC
HL
OH
BF
BLJ

2.

Mødeformål
• At fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn

3.

Generelt
• Den samlede bestyrelse glæder sig over og er taknemlig for det generøse
økonomiske bidrag på kr. 75.000 fra Thorkild Høeghs Mindelegat til idéudvikling for vandtårnets anvendelse, når det er renoveret af Guldborgsund
Kommune.

4.

Økonomi – Medlemmer
v Det under pos. 3 anførte beløb er indsat på foreningens konto i Nordea.

v Der er allerede opnået cirka kr. 200 i renter.
v Der er foreløbig 22 betalende medlemmer.
v Nye medlemmer hverves fortsat ved ”mund til øre” metoden og ved hjælp af
de glimrende visitkort, som BF har fået fremstillet.

v Det blev besluttet, at BLJ i løbet af foråret udarbejder udkast til en ”flyer”
eventuelt i form af et brevkort som OH har eksempler på.
5.

Guldborgsund kommune
v TJ orienterede om drøftelser med John Brædder med henblik på at erhverve
et eksemplar af udtalelsen fra Kulturarvstyrelsen til GSK vedrørende metode
for renovering af vandtårnet.

v TJ kontakter endvidere Bruno Andersen hos GSK med henblik på at få yderligere oplysninger om, hvad der nu vil ske fra kommunal side.
6.

TJ

Informationsteknik
v BLJ orienterede om kontakt til Informationsteknik, der er specialister i audiovisuelle installationer og blandt andet har medvirket til udførelsen af
Geocenter Møn og et vandtårn i Malmø, der også er indrettet til undervisning om vand.

v Informationsteknik er indstillet på, efter nærmere aftale, at indgå i idéfasen
om Nysted vandtårns udvikling og er endvidere indstillet på at vurdere økonomien for AV-installationer.

v Det blev aftalt, at BLJ melder positivt tilbage og i løbet af et par måneder
arrangerer et besøg i Malmø for at studere vandtårnet der.
7.

BLJ

Næste skridt

v Med henblik på udarbejdelse af en egentlig projektbeskrivelse skal der tages
kontakt til yderligere inspirationskilder og eksperter. Følgende er foreløbig
besluttet udover Informationsteknik.

v DMI, Jesper Theilgaard
v Museumsekspert vedr. erfaring om udstillinger og historik.
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v Geolog
v “Aqualog” med specialviden om vand
v DONG, Almegaard kontaktes (BF fremskaffer kontaktoplysninger)

BF/BLJ

v Eon, forsyningsselskab
v Grundfos, har udviklet en film og en form for Experimentarium
8.

Elementerne


9.

BLJ

Med henblik på yderligere fokusering på hvad tårnet reelt skal indeholde
skal vi på næste møde indgående drøfte en beskrivelse af de enkelte
elementer (jord – vand – luft ild), hvad er det vi vil?

Alle

I øvrigt




OH oplyste, at leverandør af T-shirt er ”gået kold” og foretager fornyet henvendelse til oprindelig leverandør.

OH

BLJ overvejer udformning af folder, der kan anvendes som appetitvækker,
eventuelt på bagsiden af den type kort, som OH er i besiddelse af.

BLJ

JC udleverede meget interessant historisk materiale om tårnets tilblivelse

10. Hjemmeside

11.



Der er enighed om, at vi skal søge at få en hjemmeside etableret.



BF sender oplysninger om tennisklubben

BF



BLJ udarbejder skitse til næste møde.

BLJ

Næste møde

v 4. marts 2010, kl. 19 i Kettinge.
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