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Foreningen

Møde nr. 15

Nysted Vandtaarn

Den

2011-08-20

Bestyrelsesmøde
den 17. august 2011
1.

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

Afbud

Deltid

JC
HL
BF
OH
TJ
GC
BLJ

2.

Mødeformål
• Ud fra status, at fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn.

3.

Generelt
• Mødereferat nr. 13 og 14 blev godkendt.

•
4.

HL sørger for udbringning af referater til de få, der ikke har e-mail.

HL

Økonomi – Medlemmer
v I april var der 55 betalende medlemmer.

v Vi er nu oppe på medlem nr. 67.
v Nye medlemmer hverves fortsat ved ”mund til øre” metoden m.v.
4.1

Alle

Økonomi

v Faktura for idéprojektet fra Informationsteknik er betalt.
v Orientering om status gives ved næste møde.
4.2

BF

Medlemsarrangement

v Set i lyset af, at det nu er lykkedes kommunen at få igangsat tårnets renovering, er det besluttet at gennemføre et medlemsarrangement.

v Hensigten er,
o at fortælle om historien
o at fortælle om processen (billedserie fra renoveringen)
o Om fremtiden (videosekvens)
v Arrangementet vil være for medlemmer og andre interesserede borgere i
Nysted og omegn.

v Arrangementet holdes i biografen mandag den 24. oktober 2011 kl. 19.00.
o Nødvendige aftaler indgås.

OH

o Drikkevarer sælges af biografen.

OH

v Drøftes yderligere ved næste bestyrelsesmøde.
5.

v Status for tårnets renovering

5.1

v Guldborgsund kommune

Alle

v Som bekendt manglede cirka 1.1 mio. efter afholdelse af licitationen.
v Pengene blev fundet ved et ekstraordinært byrådsmøde den 2011-08-01.


Renoveringen er igangsat ved indgåelse af kontrakt mellem kommunen og
entreprenørerne den 2011-08-02 (oplyst af kommunen).
(Fil: Ref_15_110817.doc)
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5.2

5.3

5.4



Tilladelse til renovering fra Kulturarv er modtaget og returneret i underskrevet stand som krævet.



Kulturarv har oplyst, at den ønsker en besigtigelse af tårnet snarest muligt
med henblik på endelig beslutning om omfang af renovering samt drøftelse af udvendig overflade og ikke mindst farve på tårnet.



Idet kommunen står for hele renoveringen arrangeres besigtigelsen af
kommunen.

Tårnets overdragelse


Tredje udkast til gaveskøde er modtaget og blev indgående drøftet.



Kommunen ønsker ikke at referere til Kulturarvs skrivelse, uanset det er
det eneste punkt, hvorom der er uenighed.



Gaveskødet blev underskrevet af bestyrelsen (JC sørger for HL’s underskrift), hvorefter BLJ sørger for returnering til kommunen sammen med en
følgeskrivelse, hvoraf det fremgår, at det er en forudsætning, at kommunen lever op til Kulturarvs betingelser i tilladelse af den 2011-07-04.

JC/BLJ

Tårnets indretning


Efter præsentation af Informationstekniks idé til indretning af tårnet har
bestyrelsen besluttet, at arbejde videre med den unikke idé.



En egentlig byggeteknisk sagsbehandling startes nu op med henblik på
myndighedsgodkendelse.



OH kontakter arkitekt og TJ kontakter ingeniør (Bjerager & Kristensen)
med henblik på indgåelse af aftaler om udarbejdelse af byggeteknisk projektmateriale.
Derefter udarbejdes en egentlig procesplan.

OH/TJ
BLJ

Fonde
v Der er modtaget afslag på ansøgning om donation fra APM.

v Når projekt og godkendelser foreligger ansøges på ny.
v Døllefjelde-Musse ansøges senest 2011-09-02.
v Der udarbejdes ansøgning til Bygningsbevaringsfonden vedr. istandsættelse af indgangsdør og portal.
7.

Info

Kulturarvsstyrelsen (Kulturarv)


6.

Arbejdet på stedet er så småt gået i gang, idet stilladset er på vej op.

BLJ
BLJ
BLJ

Temamøde - Workshop

v Deltagerne oplyses om bestyrelsens beslutning for så vidt angår
indretningen.
8.

Informationsteknik

v Supplerende USB nøgler med det fuldstændige indhold bestilles.

BLJ

v Informationsteknik orienteres om forløb og beslutninger.

BLJ

9.

I øvrigt

9.1

T-shirts


9.2

BLJ

JC administrerer alt om T-shirts og afregner med BF.

JC

Pressen


Der har været god pressedækning af den turbulente periode indtil
kommunens beslutning om renovering.

BLJ
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10.

Der udarbejdes yderligere en annonce til indrykning i Saxkjøbing Avis,
hvoraf oplysninger om indmeldelse fremgår.

BLJ

Intet at bemærke.

-

Andet


12.

BLJ

Hjemmeside


11.

I forbindelse med medlemsarrangementet udarbejdes indlæg til brug for
presse.

Intet at bemærke.

-

Næste bestyrelsesmøde

v 21. september 2011 kl. 19 i Kettinge.
Referat tilsendt pr. e-mail:
v Bestyrelsen
v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse
v Hjemmesiden
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