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Foreningen

Møde nr. 06

Nysted Vandtaarn

Den

2010-07-04

Bestyrelsesmøde
den 24. juni 2010
1.

2.

Til stede
Per Rosenkilde
Jane Christiansen
Helle Levisen
Bertel Frederiksen
Troels Jørgensen
Bruno L. Jeppsson

Mødeformål
• At fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn.

•
3.

At drøfte muligheder for tilknytning af personer med specialviden.

Generelt
• Mødereferat nr. 5 blev godkendt.

•
4.

PR
JC
HL
BF
TJ
BLJ

Referater fremsendes til medlemmer med e-mail.

Økonomi – Medlemmer
v Der er nu 27 betalende medlemmer.

v Nye medlemmer hverves fortsat ved ”mund til øre” metoden og blandt andet ved hjælp af de glimrende visitkort, som BF har fået fremstillet.

v Alle opfordres til at uddele visitkort ved møder i forsamlinger og lignende
og, ikke mindst, hverve flere medlemmer.
5.

Guldborgsund kommune – Status for tårnets renovering
v Siden sidste møde er der fremsendt 2 breve til henholdsvis GSK og Kulturarvstyrelsen med henblik på at påvirke begge instanser inden afholdelse af
det møde, der omtales på GSK’s hjemmeside.

v Resultatet blev, at TJ/BLJ i dag har været til møde hos GSK ved teknisk direktør Bruno Andersen, der orienterede om

o At borgmester, udvalgsformand og teknisk direktør var til møde i Kulturarvstyrelsen med henblik på endnu engang at søge om udvendig
isolering og eventuel affredning.

o At Kulturarvstyrelsen fastholdt, at renovering af tårnet skal foregå på
traditionel måde (katodisk) samt at tårnet ikke vil blive affredet.

v I fortsættelse af foranstående oplyste Bruno Andersen
o At GSK ikke har penge til renovering på nuværende tidspunkt.
o At der tidligst vil kunne bevilges penge i september 2010.
o At Kulturarvstyrelsen vil kunne yde et tilskud på 20 % af anlægsomkostningerne, såfremt tårnet er i privat eje.

6.
7.

Alle

Situationen overvejes yderligere indtil næste bestyrelsesmøde.

Informationsteknik
v Intet nyt.
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 Jesper Theilgaard
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o Er ikke uinteresseret, synes projektet er meget spændende, vil
overveje at være med, når indholdet er mere konkret.

BLJ

v Museumsekspert vedr. erfaring om udstillinger og historik.
v Ulla Schaltz kontaktes.
v Der forsøges at skaffe kontaktoplysninger til guiden “Flemming ?”

TJ
HL

(vidensperson) på BF’s tur til København.

BF

v Geolog
v Havbiolog Per Rosenkilde (PR)
o PR fortalte inspirerende om de tanker han har gjort sig og de kontakter
til specialister, som PR har.

o PR er indstillet på at medvirke med bidrag vedrørende sin specialviden.
v Kontakt til Claus Gress (kunstner).
v DONG, Almegaard kontaktes efter sammenskrivning af “hvad vil vi med
tårnet” (jævnfør punkt 8)

PR
BLJ
TJ

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

9.

BLJ

Elementerne


Med henblik på yderligere fokusering på hvad tårnet reelt skal indeholde
(jord – vand – luft – ild – himmel) … hvad er det vi vil? … udarbejdes et
særskilt dokument.



Hensigterne er i nogen grad beskrevet i vores målsætning og den tidligere
ansøgning til fonden, men det blev aftalt, at der skal udarbejdes et samlet
skrift i et selvstændigt dokument. – BLJ søger at udarbejde forslag til næste
møde.

BLJ

I øvrigt


JC har tidligere oplyst, at Vandkulturhuset i DGI-byen oplyser, at de har et
Vandeksperimentarium. Det undersøges nærmere.

BLJ

Inspirationssider
o

www.naturama.dk

o

http://www.universefonden.dk/

o

http://www.danfossuniverse.com/

o

http://www.grundfos.dk/

o

http://www.naturvidenskaberneshus.dk/

o

http://www.informationsteknik.com

10. Hjemmeside


BLJ følger op på stade hos konsulenten for udarbejdelse af hjemmesiden.

BLJ

11. Diverse

12.

Det tilstræbes at udsende en reminder nogle dage inden næste bestyrelsesmøde.

BLJ

Næste møde

v 26. august 2010, kl. 19.00 i Kettinge
Referat tilsendt pr. e-mail:
v Bestyrelsen
v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse

Foreningen Nysted Vandtaarn
(Fil: Ref_06_100624.doc)

