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Foreningen

Møde nr. 22

Nysted Vandtaarn

Den

2012-06-24

Bestyrelsesmøde
den 21. juni 2012
1.

2.

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

JC
HL
BF
OH
TJ
GC
BLJ

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

•

Behandling af løbende sager.

3.

Generelt
• Mødereferat nr. 21 blev godkendt.

4.

Økonomi – Medlemmer
v Vi er fortsat 73 medlemmer, der alle har indbetalt kontingent.

4.1

Økonomi

v Status pr. 2012-06-21 udleveret og gennemgået. Økonomien ser fornuftig
ud.

v Kommunens andel af udvendig vedligeholdelse af port er endnu ikke færdigforhandlet.

BLJ

v Foreningens bankkonto er: Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892.
5.

Status for tårnets renovering

5.1

Guldborgsund kommune

v Portalen er under afslutning og det tegner godt.
v Den nye port monteres den 2012-06-23 og males sidste gang på stedet.
5.2

5.3

5.4

Kulturstyrelsen


Sagen om tilskud endnu ikke helt afsluttet, idet Kulturministeriets endelige
afgørelse fortsat afventes.



Der rykkes for svar.



Styrelsen har accepteret, at der udføres helt ny port, idet den gamle ikke
stod til at redde.

BLJ

Tårnets overdragelse


Kommunens jurist har oplyst, at mindre uoverensstemmelser i ordlyden i
henholdsvis gavedokument og skøde er uden betydning.



Forsikringsforhold afklares i første omgang sammen med Svend Dreist,
der anmodes om at fremkomme med forslag til forsikring.

BF

Tårnets indretning


Det arkitektfirma, som tidligere har vist interesse, er afklaret og i balance
med, at de ikke skal udføre opgaven.



Gorm Larsen hos Arkitektfirmaet E. Tind Nielsen ApS med henblik på indgåelse af aftale om medvirken i projektet.

TJ
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5.5

6.

7.

Ligeledes søges endelig bekræftelse på deltagelse i projektet hos ingeniørfirmaet Bjerager & Kristensen ApS (har tidligere sagt ja, men er nu blevet
lidt mere lunken).

TJ

Foranstående organiseres.

TJ

Port, istandsættelse


Yderligere opfølgning foretages i forhold til endelig færdiggørelse.

BLJ



Kommunens andel for udvendig vedligeholdelse på porten færdigforhandles.

BLJ

Fonde
v Tilbud på reparation af vejrhane fremskaffes fra Troels Jørgensen A/S,
hvorefter fond ansøges om tilskud.

TJ/BLJ

Temamøde - Workshop

v Afholdes efter møde med rådgivere og kommunen.
8.

Informationsteknik

v Orienteret om status og plan.
9.

I øvrigt

9.1

T-shirts

9.2



T-shirts uden ærmes kan ikke fremskaffes hos nuværende leverandør.



Anden leverandør verificeres og spørges.

Presse i forbindelse med isætning af port og færdigt malerarbejde overvejes.

BLJ

Udstillinger



Der satses i høj grad på den 2012-08-05/06/07, hvor der er andre arrangementer i Nysted.

Alle

Følgende procesrækkefølge er aftalt
Journalist hos Folketidende kontaktes med henblik på artikel om
”nogen skulle have noget liggende” om vandtårnet.

JC

Oplysninger om tårnet eftersøges i gamle aviser på biblioteket i
Nykøbing. JC har været på hovedbiblioteket en gang og tager derind igen.

JC

Møde i Lokalhistorisk Arkiv er arrangeret med deltagelse af GC og
HL.

JC/HL

o

Udvalg bestående af JC, GC og HL blev nedsat og er herefter lokomotivet i forbindelse med udstillingens etablering.

JC/GC/
HL

o

De afklares om vi kan få et nyt luftfoto.

o
o

o

JC



I forbindelse med udstillingen overvejes, hvordan belysning kan etableres.

OH



Yderligere overvejes pris og lys i toppen af tårnet.

OH

o
10.

JC/GC

Pressen


9.3

Info

Måske har kommunen ’glemt’ at reetablere lyset?

BLJ

Folkeaktier


Behandles på et senere tidspunkt.
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11.

Alle

Andet


12.

Drøftes videre på kommende bestyrelsesmøde(r).

Benny Harvits kontaktes med henblik på en projektbeskrivelse samt et
budget.

BLJ

Næste bestyrelsesmøde

v Torsdag den 13. september 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_22_120621)

