Side 1 af 3

Foreningen

Møde nr. 28

Nysted Vandtaarn

Den

2013-05-19

Bestyrelsesmøde
den 15. maj 2013
1.

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

Gæst, deltid
Gæst, deltid

2.

Mødeformål
• Ordinært bestyrelsesmøde.

3.

Generelt
• Mødereferat nr. 27 blev godkendt.

4.

Medlemmer
• Vi er fortsat 68 betalende medlemmer.

4.1

Økonomi

JC
HL
BF
OH
TJ
GC
BLJ

•

BF orienterede om status, der blev taget til efterretning.

•

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

5.

Status for tårnets renovering

5.1

Guldborgsund kommune

•
•

Der er modtaget opkrævning fra kommunen for ejendomsskat.

•

Borebiller

Fredede bygninger er fritaget for ejendomsskat. På den baggrund kontaktes kommunen for at få krediteret opkrævningen.

TJ

o TJ fremskaffer nu, på vegne af kommunen, tilbud på behandling
mod borebiller.

o Tidspunktet for behandling er nu, hvor billerne er aktive. Udførelsestidspunkt er dog efter afholdelse af jubilæum af hensyn til lugtgener
ved udførelsen.

5.4

5.5

TJ

Tårnets indretning


Møde med arkitektfirmaet Friis Andersen med henblik på udarbejdelse af
projekt og møde med bygningsmyndighederne er afholdt.



Tilbud på første fase er modtaget og accepteres principielt, idet tilbuddet
vurderes at være i overkanten.



TJ kontakter firmaet med henblik på eventuel reduktion af prisen samt
sikring af, at skitseprojekt, der kan prissættes, også er indeholdt. Derefter underskrives aftalen.

TJ

Belysning af tårnet


Belysning i alle vinduerne forneden er besluttet og etableres til efteråret.

OH
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6.

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond og
Guldborgsund Bevaringsfond er ansøgt om tilskud til udbedring af vejrhane.

BLJ



JC foreslår, at Danske Spil kunne være en mulighed.

BLJ



Det overvejes at ansøge Nordeafonden.

BLJ

Donationer


7.

Intet nyt.

Temamøde - Workshop

•
8.

Afholdes med rådgivere når skitseprojekt og den principielle tilladelse foreligger.

Informationsteknik

•

Intet nyt.

9.

I øvrigt

9.1

T-shirts


T-shirts:
o

9.2

BLJ

Fonde


6.1

Bestyrelsens beslutning er meddelt donerende fond.

Prisen på de nuværende er sat ned til kr. 100,-

JC

100 år


Juni 2013 fylder tårnet 100 år, nærmere betegnet den 23. juni 2013.



Udvalget bestående af JC, GC og HL har holdt endnu flere møder og
fremlagde en revideret foreløbig plan og et revideret skitsemæssigt budget.
o

Imponerende arbejde igen igen!

JC/GC/
HL



Udvalget har ligeledes udarbejdet en revideret To-Do liste, der blev gennemgået og justeret (er udsendt til bestyrelsen efter mødet).



Øvrige aktiviteter i henhold til den reviderede og udsendte To-Do liste.



Oplysningsplade
o

Det af BLJ udarbejdede og fremsendte forslag blev gennemgået
og drøftet. Tanken er, at oplysningsskiltet skal være en aluminiumsplade i pulverlakeret udførelse.

o

Løsningen vurderes at være forholdsvis dyr, men forslaget er efter mødet fremsendt til GC, der fremskaffer et tilbud.

Alle

GC

Jubilæumsskrift


Arne Skafte havde på forhånd fremsendt aldeles glimrende artikler, der
blev gennemgået og kommenteret.



Der udarbejdes yderligere en artikel om selve renoveringen. I den anledning kontakter Arne Skafte projektlederen for renoveringsopgaven, der
også har mange dramatiske billeder.

Alle



Arne er også ved at være klar med billedtekster.

JC



HL har haft kontakt til Richart, der er klar til at udføre layout.

HL



Teksten til skriftet forventes klar første halvdel af maj.
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10.

Folkeaktier


Drøftes videre på kommende bestyrelsesmøde(r).



Vidensperson er konsulteret og rådet er, at det skal være ”store” aktier.

11.

Andet

11.1

Film


Erik Thorsen var inviteret med henblik på drøftelser vedrørende eventuel
udarbejdelse af film.



Efter orientering om tankerne og indgående drøftelser blev det besluttet,
at Erik Thorsen udarbejder skitse til drejebog for en film på 10-15 minutters varighed.



Der blev indgået aftale om en ramme for honorar for udarbejdelse af filmen. HL er kontaktperson.

BLJ

HL


12.

Næste bestyrelsesmøde

•

Torsdag den 6. juni 2013 kl. 19 i Kettinge.

o Opstilling af udstilling den 15. juni (Jævnfør To-Do liste).

Alle

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

Foreningen Nysted Vandtaarn
(Fil: Ref_28_130515)

