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Foreningen

Møde nr. 18

Nysted Vandtaarn

Den

2011-12-04

Bestyrelsesmøde
den 30. november 2011
1.

2.

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

Behandling af løbende sager.

Generelt
• Mødereferat nr. 17 blev godkendt.

•
4.

JC
HL
BF
OH
TJ
GC
BLJ

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

•
3.

Afbud

Udbringning til de få, der ikke har e-mail, er aftalt.

Økonomi – Medlemmer
v Vi er nu oppe på medlem nr. 71.

v Nye medlemmer hverves fortsat ved ”mund til øre” metoden m.v.
4.1

Alle

Økonomi

v Orientering om status gives ved næste møde.
4.2

BF

Medlemsarrangement

v Medlemsarrangementet den 24. oktober må betegnes som en succes med
deltagelse af 30-40 personer.

o Det var imponerende at se præsentationsvideoen på det store lærred
i biografen sammen med det imponerende lydanlæg, som OH havde
fremtryllet.

o Jens Andreasen fra TJ A/S holdt en spændende indlæg og viste dramatiske billeder fra renoveringen (Nutid).

v Tak til alle ikke mindst til Lions Club for lån af projektor
5.

v Status for tårnets renovering

5.1

v Guldborgsund kommune
o Det skal sikres, at tårnet reelt er mangelfrit ved overleveringen.
o Tårnet har fået maling første gang og det er planlagt, at presenninger
nedtages fra førstkommende tirsdag.

5.2

5.3

Kulturarvsstyrelsen (Kulturarv)


Tilsyneladende er malingstypen besluttet, uden at der er fuld enighed mellem kommunen og Kulturarvsstyrelsen.



FNV forholder sig dog neutral, idet FNV ikke tidligere har været part i den
del af sagen, hvilket meddeles kommunen ved særskilt skrivelse.

Tårnets overdragelse


Kommunen arbejder med udarbejdelse af skøde.
(Fil: Ref_18_111130)
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5.4

Tårnets indretning


Opstart af en egentlig byggeteknisk sagsbehandling med henblik på myndighedsgodkendelse sættes i bero til primo 2012.



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


6.

Yderligere 2 dokumenter, som ønsket af kommunen, fremsendes i berigtiget tilstand underskrevet af formand og kasserer.

Derefter udarbejdes en egentlig procesplan.

OH/TJ
BLJ

Fonde
v Foreningen fik på stifterens 90 års fødselsdag den 1. november tildelt kr.
50.000 fra Thorkild Høeghs Mindelegat.

v Overdragelsen af beløbet fandt sted ved en seance den 2011-11-01 på The
Cottage.

o Bestyrelsen og hele foreningen er dybt taknemlige for tildelingen af
det imponerende beløb, der skal anvendes til honorar til rådgivere i
forbindelse med tårnets indretning.

v Der udarbejdes ansøgning til Bygningsbevaringsfonden vedr. istandsættelse af indgangsdør og portal.
7.

Temamøde - Workshop

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

BLJ

Informationsteknik

v Informationsteknik orienteres om forløb og beslutninger.
9.

I øvrigt

9.1

T-shirts


9.2

Næste indlæg overvejes i forbindelse med fjernelse af presenninger og tilsynekomst af det malede tårn.
Intet at bemærke.

-

Andet


12.

JC

Hjemmeside


11.

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

Pressen


10.

BLJ

OH søger at få opklaret dato for tårnets idriftsætning i 1912. Datoen skal
bruges ved eventuel fejring af tårnets 100 års fødselsdag.

OH

Næste bestyrelsesmøde

v 26. januar 2012 kl. 19 i Kettinge.
Referat tilsendt pr. e-mail:
v Bestyrelsen
v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse
v Hjemmesiden

Foreningen Nysted Vandtaarn
(Fil: Ref_18_111130)

