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Foreningen

Møde nr. 44

Nysted Vandtaarn

Den

2015-10-31

Bestyrelsesmøde
den 28. oktober 2015
1.

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

Afbud

Referent

2.

Mødeformål
• Ordinært bestyrelsesmøde.

3.

Generelt
• Mødereferat nr. 43 blev godkendt.

4.

Medlemmer
• Vi er 92 medlemmer

4.1

Økonomi

JC
HL
BF
TJ
GC
JA
BLJ

•

Fint resultat i forbindelse med åbningsdagene i efterårsferien.

•

Status 2015 blev uddelt og gennemgået af BF.

o Sendes til bestyrelsen. – Er gjort efter mødet.
•

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

BLJ

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

Tårnets indretning






Møde i projektgruppen afholdt den 2015-09-10.
o

Opgangen til tårnet er flyttet således, at adgangen bliver direkte
fra indgangsdøren til trappen, der fører op i tårnet.

o

Derudover kan en enkelt bjælke fjernes uden problemer.

Et planlagt møde i projektgruppen den 2015-10-22 er blevet udsat. Dels
er Informationsteknik ikke kommet så langt, som de selv ønskede. Dels
skal indholdet i den gamle vandbeholder (cisternen) genovervejes. Nyt
møde i Sverige afholdes snarest muligt.
Informationsteknik har fremsendt et forslag til etablering af ”dikromatisk
glas”. Et spændende forslag, som bestyrelsen gerne ser, at der arbejdes
videre med.
o



TJ/BLJ

Bestyrelsen ønsker dog, at muligheden for spejlbassin ikke forlades. Højden på beholderen er 5 meter og måske kan både spejlbassin og dikromatisk lys indbygges?

IT

Det er besluttet, at vandtanken skal bevares og på en eller anden måde
indgå i den samlede installation.
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Udformning af røgventilation og redningsåbninger skal godkendes af Kulturstyrelsen.
o

5.4

6.1

Nettos ejendomsenhed kontaktes med henblik på drøftelser om overdragelse af nødvendigt areal fra matrikelnummer 9h.



Det er besluttet, ikke at ansøge Thorkild Høeghs Mindelegat i år. Det
undlades fordi foreningens likviditet er god. Der har, som konsekvens af
rådgivernes velvilje, ikke været afholdt væsentlige projekteringsomkostninger.



Det er en udsøgt fornøjelse, at DFMM har tildelt foreningen kr. 4.000 til
indkøb af flagstænger.



GC opfordrer til at ansøge SN's Kultur- og Erhvervsfond, der blandt andet
har givet støtte til Gedser Vandtårn.

Donationer
Intet nyt.

7.

I øvrigt

7.1

Accessories


T-shirts: Der er én T-shirts tilbage, størrelse medium. Der indkøbes ikke
flere.



Postkort:
o

JC har fremskaffet flere postkort (enkeltsidet)

o

Mulighed for nye dobbeltfløjede kort med foto på forsiden og tegning af tårnet på bagsiden undersøges.

Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre.

9.

Andet

9.1

Informationstavle


9.3

HL

Folkeaktier


9.2

TJ

Fonde



8.

TJ

Informationscenter


6.

AJ Consult og Friis Andersen kontaktes med henblik på udarbejdelse af detaljerede forslag til henholdsvis redningsåbninger og
røgventilation, som efterfølgende skal godkendes af Kulturstyrelsen.

Det blev besluttet at indkøbe en ”postkasse”, hvor der i ”tørvejr” kan anbringes flyers m.v.



Såfremt meddelelser skal opklæbes, så er JA indstillet på at laminere
emner til opsætning.



Bagsiden skal suppleres med nye sponsorer. Tekst sendes ril GC.

BF

BLJ

Åbningstider


Åbningstider 2016 drøftes på et kommende møde.



Frivillige til hjælp i åbningstiderne efterlyses. Medlemmerne opfordres til
at melde sig til HL eller JC.

Generalforsamling


Næste generalforsamling afholdes onsdag den 27. april 2016 kl. 19.

Alle

Foreningen Nysted Vandtaarn
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o
9.4

BLJ

Nye tiltag


9.5

Emner til foredragsholdere kontaktes allerede nu (gentagelse).

Elever fra Nysted Skole kan bruge Nysted vandtårn som et projektarbejde i en hel uge. Skolen har oplyst, at tidspunktet er ændret til at finde
sted i ugen op til sommerferien 2016. Resultatet kan indgå i vores egen
udstilling.

HL/JC

Forskelligt


Vores udstilling nedtages den 2015-11-02 kl. 15.00.



De gamle billeder af forslag til vandtårn fra Lokalhistorisk Arkiv er lånt i
originaludgaver.



Alle
JC/GC

o

JC har været hos glarmester. JA sørger for kopiering.

o

Omkostninger i forbindelse med kopiering, rammer m.v. er godkendt til gennemførelse.

JC

JC foreslår, at Kulturstyrelsen forespørges om, hvilken metode Gåsetårnet isoleres med.

BLJ



Jubilæumsskriftet er genoptrykt i ”neutral” udgave.



Flagstænger og flag indkøbes og etableres.

JA



Støvsuger indkøbes, til blandt andet fjernelse af insekter på øverste etage. Eventuel nødvendig stikkontakt rekvireres til udførelse.

JA


10.

Næste bestyrelsesmøde

•

Onsdag den 16. december 2015 kl. 19 i Kettinge.

Alle

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

Foreningen Nysted Vandtaarn
(Fil: Ref_44_151028)

