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Foreningen

Møde nr. 19

Nysted Vandtaarn

Den

2011-12-04

Bestyrelsesmøde
den 26. januar 2012
1.

2.

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

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

•
3.

Behandling af løbende sager.

Generelt
• Mødereferat nr. 18 blev godkendt.

•
4.

JC
HL
BF
OH
TJ
GC
BLJ

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

Økonomi – Medlemmer
v Vi er nu oppe på medlem nr. 72.

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

Alle

Økonomi

v Orientering om status givet. Ser meget fornuftig ud.
v Opkrævninger for kontingent 2012 er udsendt til medlemmerne.
v Regnskab for 2011 er fremsendt til bilagskontrollanten.
v Nordea har skiftet registreringsnummer på vores konto. Det er nu 0677.
4.2

Generalforsamling

v Det blev besluttet, at generalforsamling afholdes 19. april 2012 kl. 19.00.
v Mødesalen i biblioteket reserveres.

JC

v Leo Thorsen spørges om han er villig til ordførerposten.

TJ

v TJ, OH og BLJ er på valg. Alle oplyste, at de er villige til genvalg.
v GC er villig til genvalg som suppleant.
v Detailplanlægges ved næste bestyrelsesmøde. Alle bedes overveje, om der
er forslag til vedtægtsændringer.
5.

v Status for tårnets renovering

5.1

v Guldborgsund kommune
o Tårnet er nu færdigmalet og stilladset er fjernet. Dermed er tårnet

Alle

færdigrenoveret udvendig. – En milepæl!

o Det skal sikres, at tårnet reelt er mangelfrit ved overleveringen. Det
blev drøftet, hvordan det kan foregå. Foreløbig varetages funktionen
af TJ/BLJ, men ekstern og uafhængig specialkonsulent kan komme på
tale.

o BLJ gav orientering om den seneste tids sagsforløb.
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5.2

5.3

Kulturstyrelsen (nyt navn)


BLJ orienterede om møde i Kulturstyrelsen med deltagelse af kommunens
sagsbehandler og kommunens rådgiver for projektet.



Det blev aftalt, at BLJ præsenterer Kulturstyrelsen for idéen med indretningen ved at fremvise videoen, der viser visionen.

Tårnets overdragelse


5.4

Kommunen oplyses ved brev om, at arbejdet med udarbejdelse af skøde
kan fortsætte.

BLJ

Tårnets indretning


6.

BLJ

Opstart af en egentlig byggeteknisk sagsbehandling med henblik på myndighedsgodkendelse sættes i bero til efter næste bestyrelsesmøde, subsidiært efter generalforsamlingen.

Fonde
v Som aftalt ved sidste møde blev der den 2011-12-04 fremsendt ansøgning
til Bygningsbevaringsfonden vedr. istandsættelse af indgangsdør.

v Det kan uofficielt oplyses, at ansøgningen er imødekommet ved tildeling af
kr. 50.000.

v Den officielle bekræftelse afventes fra fonden.
v Beløbet er øremærket til istandsættelse af porten ind til tårnet.
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

11.

JC

Næste indlæg overvejes i forbindelse med afholdelse af generalforsamling.

Hjemmeside


Registreringsnummer for bank ændres.



OH’s e-mail adresse ændres

-

Andet



12.

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

Pressen


10.

BLJ

OH har været på Lokalhistorisk Arkiv, hvor det kan konstateres, at tårnet
tilsyneladende er sat i drift 1913. Besøg med flere deltagere arrangeres.

OH

Der arbejdes videre med idéen om at etablere en udstilling, når tårnet
overdrages.

Alle

Næste bestyrelsesmøde

v 22. marts 2012 kl. 19 i Kettinge.

Alle

Referat tilsendt pr. e-mail:
v Bestyrelsen
v Medlemmer der har oplyst e-mail adresse
v Hjemmesiden

Foreningen Nysted Vandtaarn
(Fil: Ref_19_120126)

