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1.

NOF’s formål, rolle og ledelse:
NOF – der blev etableret 27. maj 2008 – er et tværfagligt organ, der har til formål at bidrage til, at
Nysted og Omegns overordnede interesser og fremtidige udvikling varetages bedst muligt i relation
til den nye Storkommune og det offentlige i øvrigt.
NOF ser det som sin rolle at virke som initiativtager, sparringspartner og talerør for områdets borgere, ildsjæle, foreninger, organisationer og erhvervsliv.
NOF ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer vælges for 2 år af gangen på foreningens Årsmøde/Generalforsamling. Bestyrelsen nedsætter særlige fokusgrupper efter behov.
Fokusgrupperne rapporterer til bestyrelsen og har til formål at udvikle og/eller varetage særlige
emner og aktiviteter i tværfagligt regi.

2.

Bestyrelsens rolle og virke:
I overensstemmelse med NOF‘s overordnede formål og rolle skal bestyrelsens indsats og aktiviteter
primært fokusere på:

3.



At holde sig løbende ajour omkring udvikling, problemer og behov indenfor Nysted og omegns
geografiske områder, dvs. den tidligere Nysted Kommune



At bistå borgere, ildsjæle og foreninger med praktisk råd og hjælp til løsning af evt. problemer,
eller etablering af nye relevante aktiviteter, der vil kunne gavne lokalsamfundet



At fungere som koordineringsorgan, såvel lokalt, som i relation til relevante centrale organer
og myndigheder



At stimulere, prioritere og etablere nye fokusgrupper eller aktiviteter, når der er behov og mulighed herfor



At promovere og repræsentere Nysted og omegn overfor offentligheden generelt og Kommunen specielt, når det er relevant



At afholde regelmæssige bestyrelsesmøder med dagsorden og referat



At forestå relevant og regelmæssig informationsformidling til såvel medlemskredsen som lokalsamfundet i øvrigt

NOF‘s visioner, strategier og overordnede prioriteringer:
NOF’s visioner, strategier og prioriteringer relaterer sig specielt til det lokale behov, som opstod, da
den nye storkommune i 2008 startede på ideoplæg og høringsrunder omkring udarbejdelse af en
ny kommuneplan 2009-2021 for Guldborgsund Kommune.
NOF, som i overensstemmelse med sin rolle og formål, blev en aktiv part i høringsrunden, har siden kommuneplanens endelige vedtagelse i 2009, fokuseret på at omsætte og videreudvikle denne
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plans visioner til praktisk gavn for Nysted og omegn.
I regi af en særlig Styregruppe, bestående af formændene for Nysted Erhvervs- og Turistforening
(NET), Nysted Bevaringsforening, Grundejerforeningen Havnefronten, Nysted Facaderåd og NOF,
er der i tæt samarbejde med lokalområdets øvrige foreningsliv, Guldborgsund kommune og ikke
mindst borgerne, i over et år arbejdet med Forslag til Helhedsplan for Nysted og Omegn.
Helhedsplanen, som blev godkendt i juni 2011, beskriver alle væsentlige temaer med oplistning af
aktuelle behov, problemer og initiativer til evt. løsning heraf.
NOF’s praktiske indsats vil fremover koncentrere sig om at omsætte helhedsplanens ideer og anbefalinger til konkrete aktiviteter
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