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Foreningen

Møde nr. 37

Nysted Vandtaarn

Den

2014-08-28

Bestyrelsesmøde
den 26. august 2014
1.

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

Afbud

2.

Mødeformål
• Ordinært bestyrelsesmøde.

3.

Generelt
• Mødereferat nr. 36 blev godkendt.

4.

Medlemmer
• Vi er 76 medlemmer.

•
4.1

JC
HL
BF
TJ
GC
JA
BLJ

Medlemmerne opfordres til at tilmelde betaling af kontingent til PBS.

Økonomi

•

Status blev gennemgået af BF og sendes til bestyrelsen.

•

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

5.

Status for tårnets renovering

5.1

Guldborgsund kommune

•

BLJ

Borebiller

o Dokumentation fremsendt til forsikringsselskab, uden at forbeholdet
er fjernet. Forsikringsselskabet kontaktes igen.

5.4

5.5

BF

Tårnets indretning


Myndighedsprojekt i foreløbig udgave, udarbejdet af Arkitektfirmaet Friis
Andersen A/S, blev gennemgået.



Vi nærmer os tilladelse fra brand- og bygningsmyndighederne, hvilket er
en forudsætning for at tårnet kan indrettes til visionen.



Projektet indeholder en brandadskillelse mellem plan 1 og 2. Ved et
snarligt møde med rådgiverne forsøger TJ at få fjernet brandadskillelsen
således, at tårnet kan anvendes i fuld højde.

TJ

Udenomsarealer


Hans Erik Albertsen (HEA) fra Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S har i
fortsættelse af sidste møde udarbejdet og fremsendt et meget inspirerende idéprojekt til en informationsbygning.



Projektet blev nøje gennemgået og konklusionerne er følgende:
o

Princippet med et cirkeludsnit med centrum midt i tårnet er accepteret og rigtig godt.

o

Arealerne vurderes at være for store og reduceres som skitseret
på tegningen, hvilket medfører, at der kommer større afstand
mellem tårn og informationsbygning.
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6.

o

Bygningen vurderes som værende for høj og er dermed for dominerende i forhold til tårnet.

o

Bygningen foreslås gravet ned på en sådan måde, at den ikke bliver højere end det nederste vandrette bånd.

Foranstående drøftes med HEA ved et snarligt møde.

Fonde




Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond:
o

TJ oplyser, at der tilsyneladende ikke er modtaget nogen ansøgning og beder om genfremsendelse.

o

Efterskrift:

o

Den oprindelige ansøgning omhandlede vejrhanen, som jo bekendt er på plads. Derfor må en ansøgning drøftes ved næste bestyrelsesmøde.

o

Takkebrev fremsendes (gentagelse).

BLJ

Der sigtes efter, at workshop gennemføres den 2014-10-22 kl.
12.00.

Informationsteknik

•

Kontaktes med henblik på forannævnte workshop.

9.

I øvrigt

9.1

T-shirts


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

BLJ

JC

Folkeaktier


Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre.

11.

Andet

11.1

Film


11.2

Efterskrift: Ansøgning er fremsendt den 2014-08-27.

Temamøde – Workshop

•

10.

BLJ

Thorkild Høeghs Mindelegat har doneret et meget generøst beløb.
o

8.

Der indsendes ansøgning inden udgangen af august med projekt
for informationsbygning som tema.

Donationer


7.

Alle

Døllefjelde-Musse Markeds Uddelingsudvalg
o

6.1

TJ

Vi har nu 100 DVD’er med et flot cover af filmen fra 100 års jubilæet.
Anvendelsen blev drøftet indgående med følgende konklusion:
o

Nye medlemmer får en DVD ved indmeldelse.

o

Eksisterende medlemmer får tilbud om at kunne afhente et eksemplar hos JC, HL eller BF.

o

Der skrives ud til medlemmerne samtidig med, at nærværende
referat udsendes.

BLJ

Informationstavle


Tavle med åbningstider overvejes.

Alle

Foreningen Nysted Vandtaarn
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11.3

Vejrhane


11.4

Oversigt over sponsorer anføres et passende sted på hjemmesiden.



Åbningstider i turistsæsonen må betegnes som en succes, med ret så
mange besøgende.



Det er godt at holde åbent, når der er andre aktiviteter i byen.



Åbningstider i efterårsferien:



BLJ

o

Det blev besluttet at holde åbent fredag-søndag i efterårsferien.

o

Richard kontaktes med henblik på udarbejdelse af en flyer.

BLJ

Næste turistsæson:
o

Emnet blev indgående drøftet med følgende hovedkonklusion:

o

Der holdes åbent, når der er andre større arrangementer i Nysted.

o

I øvrige uger holdes åbent én gang om ugen.

o

Præciseres ved kommende møder.

BLJ

”Fodspor” udskydes til næste år.

JC

Generalforsamling


12.

JA

Åbningstider



11.6

Entreprenøren opfordres til at fremsende faktura.

Sponsorer


11.5

Kan vi få et kommunalt henvisningsskilt oppe ved Fuglsangvej?

Muligheder for at få et større fremmøde ved næste generalforsamling
blev drøftet igen, uden nogen konklusion. – Følgende idéer bearbejdes
yderligere:
o

Spisning

o

Foredragsholder

o

Udflugt

o

Sende e-mail til medlemmerne og spørge om, hvad der skal til for
at de møder op.

Alle

Næste bestyrelsesmøde

•

Mandag den 29. september 2014 kl. 19 i Kettinge.

Alle

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

Foreningen Nysted Vandtaarn
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