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Foreningen

Møde nr. 50

Nysted Vandtaarn

Den

2016-11-12

Bestyrelsesmøde
den 9. november 2016
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. 49 blev godkendt.

4.

Medlemmer
• Vi er 86 medlemmer.

4.1

Økonomi

JC
HL
BF
TJ
GC
JA
BLJ

•

Status 2016 var på forhånd udsendt af BF til bestyrelsen og blev taget til
efterretning.

•

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

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

Tårnets indretning




Udformning af røgventilation og redningsåbninger skal godkendes af
Slots- og Kulturstyrelsen.
o

Det skal afklares, hvordan materiale til fremlæggelse bliver udarbejdet.

o

Arkitekt har oplyst, at indretningen med ét højt rum med åben
trappe skal forelægges DBI for vurdering.

Tegningsmateriale, dateret 2016-04-25, revideres i overensstemmelse
med beslutninger, der blev taget ved mødet med Informationsteknik.
o

Beslutningerne viderebringes til arkitekt.

TJ

Informationsteknik (IT)


Den 2016-11-02 blev der afholdt møde i København med deltagelse af
Informationsteknik (Kjell Åkerblom/Gustav Rue og TJ/BLJ. Følgende blev
drøftet/besluttet:
o

2 platforme for tilskuere skal være på samme side af tårnet.

o

Trappen starter lige ved indgangen.

o

Hver platform består af et fast mindre stykke op mod trappen og
resten af platformen er gitterriste.
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o

Bassinet skal dække et større areal end tegningen viser i dag.

o

Plads for teknik skal tegnes ind på hver side af døren.

o

TJ aftaler med arkitekt, at der udarbejdes tegninger med de ovenfor nævnte ændringer samt med angivelse af isolering, til uge 4546.

TJ

Gustav beder Anders og Karin at udvikle et forslag til kromatisk
glas i tårnet (inde i tanken).

IT

o

5.4

6.

Nyt møde er aftalt til den 2016-12-14 klokken 13, i København,
hvor Informationsteknik og Kjell fortæller hvor langt de er i processen og hvor en tidsplan for færdigprojektering af teknikken
bliver fremlagt.

o

Hvis mødet bliver udsat flyttes det til den 11. januar 2017 klokken
13, i København



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



På baggrund af det foreliggende tegningsmateriale iværksættes en kalkulation af anlægsbudget.

o

SN's Kultur- og Erhvervsfond (har støttet Gedser Vandtårn).

o

Møenbogaardfonden.

o

Thorkild Høeghs Mindelegat.

o

Puljen ”Ildsjæle” hos RealDania (når samlet budget foreligger).

o

A.P. Møller Fonden

Donationer
Takkeskrivelse til LF SKILTE i Nykøbing er fremsendt for generøst doneret trykning af de gamle billeder, vi lånte af Lokalhistorisk Arkiv.

I øvrigt

7.1

Accessories


Intet nyt.

Folkeaktier


Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre.

9.

Andet

9.1

Informationstavle


9.4

TJ/JA

Fonde der kan ansøges:

7.

9.2

TJ

Fonde



8.

BLJ

Informationscenter



6.1

o

GC har sørget for, at sponsornavn, LF SKILTE, er placeret på bagsiden
sammen med øvrige sponsornavne.

Åbningstider


BF åbnede tårnet for 2 voksne og 2 børn i efterårsferien.



Tårnet kan åbnes for besøgende efter aftale med et bestyrelsesmedlem.

Nye tiltag


Kontakt til den lokale tv station MTV foretages til næste sæsson.

JC

Foreningen Nysted Vandtaarn
(Fil: Ref_50_161109)

Side 3 af 3


Vejvisersten i fortovet
o

9.5

TJ er blevet kontaktet af Aktivitetshuset med henblik på aftale om
det videre forløb.

TJ

Forskelligt
Det er tidligere blevet besluttet at opfriske tårnets port med maling. Hvis
det ikke er udført, så afventer det næste sæson.

TJ/JA



Algeforekomst på nordsiden af tårnet fjernes.

TJ/JA



Der organiseres en samlet ekskursion til Gåsetårnet, når det åbner igen.



BF gør opmærksom på, at en besøgende har peget på, at der er ”et hul” i
gulvet på øverste etage.



o


10.

TJ

Rist eller lignende etableres.

TJ

JA

Adgang til tårnet uden tilladelse

Alle

o

Det er konstateret, at en person med tilknytning til kommunen
har nøgle og har lukket personer ind i tårnet uden bestyrelsens
viden og tilladelse, hvilket er helt utilstedeligt.

o

Kommunen kontaktes med henblik på opklaring af, hvem der har
givet tilladelsen.

o

Cylinder skiftes og det aftalte antal nøgler indkøbes.

TJ/JA

Næste bestyrelsesmøde

•

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 19 i Kettinge.

Alle

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