NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.
Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den
30. januar 2018 kl. 14.00 på Nysted gl.
Rådhus.
Fraværende: Henrik Olsen

Dagsorden:
1.

Planlægning af generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes mandag den 19. marts
kl. 19.00 l Nysted Sognehus. Vedtægterne siger: Generalforsamlingen
indkaldes med 3 ugers varsel ved annoncering i den lokale presse samt ved udsendelse pr. email til medlemmerne og foreningens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet,
skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet.

Generalforsamlingen afvikles i Sognehuset. Sv. Helge Hansen laver aftale.
Sv. Helge Hansen udsender mail til foreningens medlemmer om
generalforsamlingen og foranlediger annoncering i den lokale presse senest 3
uger før generalforsamlingens afvikling.
Forslag til dirigent: Flemming Henriksen (KK retter forespørgsel).
Bestyrelsesmedlemmer på valg er Karl Krarup (villig til genvalg), Jens Jensen
(villig til genvalg), Søren Lauerberg (ønsker ikke genvalg) og Henrik Olsen
(KK retter forespørgsel).
Suppleanter er Arne Høegh og Bertil Frederiksen. (Sv. H. H. retter
forespørgsel om genvalg).
Bilagskontrollant er Bo von Würden og Jette Rosenfold er suppleant. (Sv. H.
H. retter forespørgsel om genvalg).
Bestyrelsens beretning. Karl Krarup kommer med udkast til beretning primo
februar.
Planer for 2018: Fremtiden for Nysteds gl. rådhus. ”Byhus/borgerhus” m.m.

Regnskab 2017 og budget 2018. Kassereren gennemgik regnskabet, som blev
godkendt. Formand og kasserer udarbejder forslag til budget 2018.

2. Nysted gl. rådhus som borgerhus for Nysted og
Omegn.
Opsamling på mødet med NET den 18.-1.
Godt møde. Mange forslag til brugen af det gl. rådhus.
Drøftelse af 3 søskendes ønske om køb af rådhuset og deres planer med
bygningen.
Drøftelse må finde sted, når vi ved mere om deres ideer og planer.
Forberedelse af møde m. Kommunen torsdag den 1.-2, kl. 16.00.
NET og NOF er interesserede i at lave by/borgerhus, men vi afventer klare
udmeldinger fra Kommunen. Kræver mange afklaringer. Karl Krarups
arbejdspapir ”Nysted Rådhus 2018+. Borgerhus for Nysted og Omegn” er
et godt oplæg til drøftelse med Kommunens repræsentanter.

3. Udviklingsprojekt for Nysted og Omegn / oplæg til
kommuneplanen.
Kommuneplanen skal revideres og NOF arbejder på forslag hertil. Karl
Krarup ønsker kommentarer til udviklingsprojektet ”Nysted og Omegn
2020” senest den 9.-2.

4. Skampletter i Nysted by. Notat v. Sv. Helge Hansen
på mødet.
Sv. Helge Hansen havde på sin vej rundt i Nysted observeret flere
ejendomme, der kunne trænge til vedligeholdelse og oprydning. Desværre
hjælper henvendelse til ejerne sjældent på forholdene, og gældende
lovgivning gør at sanktionsmulighederne er meget begrænsede, da
ejendomsretten er ukrænkelig.

5. Dato for næste møde.
Næste møde afholdes torsdag den 8. marts kl. 14.00.

6. Eventuelt.
NOF har 10 års jubilæum den 27. maj 2018. Forslag til eventuelle
arrangementer ønskes.
Erik Damskier har fremsendt forslag til finansiering af lokalrådenes arbejde i
de i 2007 nedlagte kommuners områder. Dette forslag behandles på næste
bestyrelsesmøde.

Referent
Jens Jensen

