Side 1 af 3

Foreningen

Møde nr. 30

Nysted Vandtaarn

Den

2013-08-31

Bestyrelsesmøde
den 28. august 2013
1.

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

2.

Mødeformål
• Ordinært bestyrelsesmøde.

3.

Generelt
• Mødereferat nr. 29 blev godkendt.

4.

Medlemmer
• Vi er nu 74 betalende medlemmer.

4.1

Økonomi

JC
HL
BF
OH
TJ
GC
BLJ

•

BF gennemgik status pr. 2013-08-28. Resultatet vurderes som tilfredsstillende idet budgettet for jubilæumsfestlighederne i store træk blev
overholdt.

•

Regnskabet sendes til bestyrelsen.

•

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

5.

Status for tårnets renovering

5.1

Guldborgsund kommune

•

Jævnfør e-mail fra kommunen ophører betaling af ejendomsskat pr.
2013-07-01. Årsagen er, at tårnet er fredet.

•

Borebiller

BLJ

o TJ har fremskaffet tilbud på behandling mod borebiller. Tilbuddet
fremsendes til kommunen og behandlingen sættes i gang.

5.4

5.5

Tårnets indretning


Aftalen med arkitektfirmaet Friis Andersen om udarbejdelse af myndighedsprojekt er som aftalt underskrevet af TJ.



Møde afholdes med sagsarkitekten med henblik på bygnings- og brandmyndighedernes snarlige godkendelse.

TJ

Belysning af tårnet


6.

TJ

Belysning i alle vinduerne forneden er nu også etableret. Det samlede resultat er meget flot og flere har uopfordret rost udseendet.

Fonde


Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond og
Guldborgsund Bevaringsfond:
o



Intet nyt. – TJ undersøger nærmere.

JC foreslår, at Danske Spil kunne være en mulighed (gentagelse).

TJ
BLJ
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Det overvejes at ansøge Nordeafonden i forbindelse etablering af den
store installation.
Tilsagn fra Guldborgsund Bevaringsfond om renovering af vejrhane er
modtaget.
o

6.1

Thorkild Høeghs Mindelegat ansøges. Emner i år er blandt andet:
o

Konceptudvikling

o

Projektering

o

Film om tårnet

BLJ

Afholdes med rådgivere når skitseprojekt og den principielle tilladelse foreligger (gentagelse).

Informationsteknik

•

Er parate til at gå i gang.

9.

I øvrigt

9.1

T-shirts


9.2

TJ

Temamøde – Workshop

•
8.

Kopi af tilsagnet fremsendes til BLJ.

Donationer


7.

BLJ

BLJ

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

JC

100 år


Alt klappede på bedste måde. Hele arrangementet var en meget stor
succes.



En meget stor tak til alle involverede og alle de dejligt mange gæster.

Jubilæumsskrift

10.

Ligger nu også på hjemmesiden.

Folkeaktier


Drøftes videre på kommende bestyrelsesmøde(r).

11.

Andet

11.1

Film



11.2

11.3

BLJ

Udkast til drejebog afventes fortsat. Erik Thorsen kontaktes med henblik
på oplysninger om status og plan.

HL

Tur med luftfotograf og Erik Thorsen er tilsyneladende gennemført, dog
uden at JC fik mulighed for at deltage.

JC

Informationstavle


GC fremlagde og gennemgik pris og udkast til udformning samt to materialeprøver.



Tekst tilpasses og fremsendes til GC (er gjort).

BLJ



Form og plade blev besluttet og der udarbejdes og fremsendes et revideret udkast.

GC

Vejrhane


TJ oplyste, at tilstanden snarest vil blive undersøgt fra lift.
o

Derefter revurderes omkostningerne for udbedring.

TJ
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12.

Næste bestyrelsesmøde

•

Torsdag den 17. oktober 2013 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
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