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Foreningen

Møde nr. 40

Nysted Vandtaarn

Den

2015-01-24

Bestyrelsesmøde
den 21. januar 2015
1.

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

2.

Mødeformål
• Ordinært bestyrelsesmøde.

3.

Generelt
• Mødereferat nr. 39 blev godkendt.

4.

Medlemmer
• Vi er 78 medlemmer.

•
4.1

JC
HL
BF
TJ
GC
JA
BLJ

Medlemmerne opfordres til at tilmelde betaling af kontingent til PBS.

Økonomi

•

Status 2014 blev uddelt og gennemgået af BF og sendes til bilagskontrollanten.

•

De medlemmer som endnu ikke har indbetalt kontingent for 2015 opfordres til at gøre det nu. Kontingentet er kr. 100,-

•

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

5.

Status for tårnet

5.1

Guldborgsund kommune – Intet at bemærke.

5.2

Strategi


5.3

5.4

BF

At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden.

Tårnets indretning


TJ fremlagde revideret projekt.



Det er lykkedes at placere en spindeltrappe i den ene ”side” af tårnet
som en selvstændig brandcelle, hvorfra der kan skabes adgang til de enkelte etager.



Som konsekvens af foranstående kan tårnet bruges i fuld højde til den
unikke installation.



Projektet er mundtligt accepteret af brandmyndighederne.



Tegningerne er efter mødet sendt til projektgruppen.



Der organiseres møde i projektgruppen, når Informationsteknik har
gransket mulighederne med den nye indretning.

TJ/BLJ

Informationscenter


Grundstykkets størrelse og form undersøges nærmere af hensyn til bygningens placering.
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6.

Intet nyt, uanset der er sendt to ansøgninger til
o

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond.

o

Fondens formand kontaktes med henblik på bekræftelse af, at ansøgningerne er modtaget.

Intet nyt.

7.

I øvrigt

7.1

T-shirts


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

Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre.

9.

Andet

9.1

Informationstavle




Ny, revideret informationstavle med supplerende vandret plade for opklæbning af supplerende oplysninger blev af GC udleveret til TJ for opsætning.

TJ

Kan vi få et kommunalt henvisningsskilt oppe ved Fuglsangvej?

Åbningstider


Næste turistsæson:
o





Muligheden for at få hjælp fra medlemmerne som frivilligt arbejde
i åbningstider skal bearbejdes yderligere.

”Fodspor” søges ’solgt’ til Borgmesteren.
o

9.3

JC

Folkeaktier


9.2

TJ

Donationer


8.

TJ

Fonde


6.1

Et egentligt matrikelkort søges fremskaffet.

HL/JC
JC

Med den hensigt at udvide ordningen til andre seværdigheder i
Nysted kontaktes NOF og Nysted Bevaringsforening.

TJ

Det er aftalt, at HL har adgang til tårnet den 2015-06-06 som turguide
for en gruppe af gamle klassekammerater fra Nysted Skole.

HL

Generalforsamling


Medlemmerne har via e-mail været spurgt om idéer til
o

”Hvad kunne få dig til at møde op ved generalforsamlingen?”



Der er modtaget cirka 10 besvarelser med mange inspirerende forslag.



Efter nogen drøftelse og gensidig inspiration er det besluttet:
o
o



At invitere en foredragsholder (emnet hemmeligt indtil aftale er
indgået )

BLJ

At udlodde adgangsbilletter blandt generalforsamlingens deltagere
til Geocenter Møn, Vordingborg Borgcenter og Fuglsang Kunstmuseum.

Næste generalforsamling afholdes 22. april 2015 kl. 19.

Alle

Foreningen Nysted Vandtaarn
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9.4

Nye tiltag


10.

Det er besluttet, at elever fra Nysted Skole kan bruge Nysted vandtårn
som et projektarbejde.

HL/JC

Næste bestyrelsesmøde

•

Fredag den 20. marts 2015 kl. 17 i Kettinge.

Alle

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