NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den
22. august 2017 kl. 14.00 på Nysted gl.
Rådhus.
Fraværende: Karen Andersen
Følgende dagsorden blev godkendt.

1. Evaluering af projekt ”Bregningestenen”.
Der var stort fremmøde og god opmærksomhed både fra lokale og presse
ved stenens afsløring. Et vellykket projekt, som har nydt fin lokal opbakning.

2. Evaluering af projekt ”Nysted Hundepark”. Herunder
opfølgning på parkens udseende m.m. (Se tidligere
fremsendte mail fra KK).
”Nysted Hundepark” er blevet rigtig godt modtaget og bruges allerede
meget.
En bruger af hundeparken har overfor NOF’s bestyrelse fremsat en række
spørgsmål / forslag omkring den nyetablerede park.
Bestyrelsen besluttede følgende:
Hundene færdes på arealet på ejernes ansvar.
Skraldepose er allerede opsat og vil løbende blive tømt af renovationen.
Skiltning til hundeparken vil blive opsat.
Ønskeligt at brugerne selv slår græsset, så der kan etableres stier på arealet.
En opdeling af arealet, så små hunde kan færdes sikkert, er helt i orden, men
kan først ske, når der er fremskaffet økonomisk dækning fra interesserede
brugeres side. Det skønnes, at ca. 4000 kr. skal indsamles.
Div. materialer til hundetræning må anskaffes og opsættes på brugernes
foranledning, men efter aftale med NOF (v. Hans Jørgen Hansen).

Karl Krarup undersøger, om Guldborgsund Kommune vil opsætte et bord /
bænkesæt på arealet.
Brugerne kan evt. kommunikere med hinanden via facebook omkring
forskellige aftaler.

3. Samspil med NET. Herunder status for projekt
”Bosætning”.
Karl Krarup og Sv. Helge Hansen orienterede om div. markedsføringstiltag
af Nysted og Omegn på facebook. Mange oplysninger er allerede klar, men
yderligere ”inputs” modtages gerne (sendes til KK eller SHH).

4. Samspil m. Nysted Skole og initiativer vedr.
”Kraftcenter”.
a) Børneorienterede aktiviteter.
b) E-sport / LAN party
c) Udendørsaktiviteter
d) Åbent hus på Nysted Skole den 12. oktober. Promovering af NOF?
Brian Brodersen (Nysted Skole) og Suzanne Jørgensen (Nysted
Børnehus) var forhindrede i at deltage i mødet. Derfor intet nyt vedr.
punkterne a) og b).
NOF (v. Søren Laurberg) tager kontakt til NET med henblik på fælles
drøftelse af punkterne c) og d). Mødedato meddeles bestyrelsen.

5. Nysted by. Stil og orden.
a) Opfølgning vedr. forholdene i Adelgade 31.
Sv. Helge Hansen oplyser, at Kommunen har anmeldt ejeren til
Politiet, da den nødvendige oprydning endnu ikke har fundet sted. Sv.
Helge Hansen fortsætter kontakten til Kommunen.
b) Aktuelle bygningsforbedringer på ”Bella Italy”.
Isætning af nye vinduer samt andre påbegyndte istandsættelser lover
godt. NOF imødeser med glæde den positive udvikling.
c) Flytning af dialogmøde m. Kommunen. (Aftalt mødedato er pt.
torsdag den 28. sept.)

Sv. Helge Hansen kontakter Gitte Krogh for ændring af mødedato.
SHH meddeler ny mødedato til bestyrelsen og indkalder til næste
møde.

6. Kommunevalg den 21. november 2017. Giver det
anledning til initiativer vedr. Nysted og Omegn?
Ønskeligt om NOF i samarbejde med NET kan få etableret et valgmøde
med politikere i Byhuset før valget. Forslag til spørgsmål til politikerne
modtages gerne af bestyrelsen.

7. Initiativer fra NOF i 2017/18?
Tages op på næste møde.

8. Dialogmøde m. Kommunen. Forslag til punkter til
fremsendelse til Gitte Krogh. (Se tidligere fremsendte
mail fra KK).
NOF’s liste revideres inden næste møde.

9. a) Dato for næste møde.
Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 2. oktober 2017 kl. 14.00.

b) Indsamling af information af væsentlig
lokalhistorisk betydning.
Dette projekt foregår i NOF’s regi, og det ønskes afsluttet snarest. Karl
Krarup foranlediger, at tovholderen på projektet, Jens Højgaard, skriftligt
redegør for projektet med henblik på afslutning.

10. Eventuelt.
Sv. Helge Hansen orienterede om regnskabet.
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