Referat af generalforsamling i
Nysted og Omegns Fællesråd
mandag den 19. marts 2018.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Flemming Henriksen blev valgt som dirigent. Jette Rosenfold og Trine
Bech blev valgt som stemmetællere. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Beretning fra bestyrelsen.
Karl Krarup aflagde bestyrelsens beretning for 2017. Beretningen var
opdelt i 14 punkter, der tilsammen beskriver årets arbejde i NOF. Hele
beretningen kan læses på www.Nysted.dk under NOF.
Beretningen gav efterfølgende anledning til en god debat.
Helle Munk ville – på baggrund af snakken om familien Hejlesens
købstilbud - være sikker på, at NOF stadig arbejdede på at skabe et
borgerhus for alle i det gl. Rådhus. KK gjorde rede for forløbet omkring
Hejlesen og forsikrede, at NET og NOF i samarbejde med Kommunen
arbejdede for at etablere et borgerhus i bygningen.
Palle Borst mente ikke, at interessen for et borgerhus i det gl. Rådhus var
særlig stor. KK kunne dog på baggrund af tidligere tilkendegivelser fra de
lokale foreninger fortælle, at der var stor opbakning til tanken.
Erik Damskier efterlyste mere interesse for www.Nysted.dk og ville
samtidig gerne have respons på indholdet. Der findes en ris/ros funktion
nederst på forsiden, hvor man kan give sin mening til kende.
Ole Henningsen mente ikke, at NOF skulle blande sig i snakken om et
evt. Smakkelaugsbyggeri på Havnen. Dette var hverken KK eller Jens
Jensen enige i. De argumenterede for, at Havnen igennem historisk tid
har været - og er - et anliggende for hele Nysted og Omegn. Derfor er
det ikke kun en sag for Smakkelauget og Havnefrontens

Grundejerforening. I øvrigt ser NOF gerne endnu mere liv på Havnen, og
det kan et evt. Smakkeværksted være med til at skabe.
Ole Kold ønskede, at Lokalhistorisk Arkiv kunne flytte ind på det gl.
Rådhus. KK meddelte, at når man kommer videre med planerne for
Rådhuset, må alle interessenter samles og drøfte mulighederne for, hvad
der kan rummes i bygningen. Samtidig gjorde Hans Jørgen Hansen
opmærksom på, at Kommunen overvejede at flytte Lægehuset over i
Rådhuset. Derfor vil det i den sidste ende være Kommunen, der afgør
hvor meget plads, der kan disponeres over i bygningen.
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter.
Det besluttedes at fortsætte i samme spor som hidtil. NOF har en række
fokuspunkter, hvorefter bestyrelsen arbejder, og generalforsamlingen
ønsker dette arbejde fortsat.
Det forventes, at arbejdet med at realisere Nysted gl. Rådhus som et
multifunktionelt borgerhus - kombineret med en række kommunale
funktioner - vil kræve meget tid og arbejde af NOF’s bestyrelse.
Ole Kold fremsatte forslag om ændrede parkeringsforhold i Adelgade.
OK ønskede, at der skulle være parkeringsbåse i skiftevis højre- og
venstre side af gaden for at lette trafikken. Ligeledes i forbindelse med
trafikken i Adelgade blev der af Ole Henningsen fremsat forslag om, at
ensretningen i gaden blev genindført. Der kunne evt. iværksættes en
”brugerundersøgelse”, så borgerne kunne tilkendegive deres mening om
ensretning eller ej.
Karl Krarup mente, at såfremt trafikanterne overholdt færdselsreglerne ,
burde de nuværende forhold ikke for indeværende give anledning til
ændringer.
Arja Sørensen ønskede at vide, om NOF var medlem af Sauna-klubben.
Karl Krarup oplyste, at det var NOF ikke, men der var ydet et mindre
økonomisk tilskud til Sauna-klubbens etableringsomkostninger i
opstartsfasen.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Da Sv. Helge Hansen er stoppet som kasserer, gennemgik Karl Krarup
de reviderede regnskaber for såvel Foreningskassen som Info-Cafeen.
Begge regnskaber blev godkendt.

KK hæftede sig ved, at opsætning af Bregningestenen og etableringen af
Hundeparken havde været store udgiftsposter, men de var planlagte, og
NOF havde modtaget økonomiske bidrag fra flere sider til især
Bregningestenen.
5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det
kommende år.
Karl Krarup fremlagde budgetterne for 2018 for Foreningskassen og InfoCafeen.
Næste års kontingent forblev uforandret 100 kr. for medlemmer og 200
kr. for foreninger.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Karl Krarup, Jens Jensen, Søren Laurberg og Henrik Olsen var på valg.
Karl Krarup og Jens Jensen blev genvalgt. Søren Laurberg og Henrik
Olsen trådte ud af bestyrelsen, da de ikke ønskede genvalg.
Bertel Frederiksen, der var suppleant, er allerede tiltrådt bestyrelsen
som kasserer efter Sv. Helge Hansens afgang, og BF er derfor først på
valg i 2019.
Desværre var det ikke muligt at finde nye bestyrelsesmedlemmer til de 2
ledige pladser, så bestyrelsen fortsætter med kun 5 medlemmer, dog
med generalforsamlingens accept af, at bestyrelsen i perioden kan
supplere sig selv, såfremt der findes medlemmer, der vil tiltræde
bestyrelsen.
Hans Jørgen Hansen foreslog, at bestyrelsen skulle overveje at gå fra 7 til
5 medlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og bilagskontrollant og
suppleant til denne.
Arne Høegh blev genvalgt, og Søren Laurberg blev nyvalgt som suppleant
til bestyrelsen
Bo von Würden blev genvalgt som bilagskontrollant, og Jette Rosenfold
blev genvalgt som suppleant for bilagskontrollanten.
8. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
9. Eventuelt.

Hans Jørgen Hansen var forundret over, at toiletterne ved Skansen var
fjernet. Ifølge oplysninger fra Bertel Frederiksen skulle dette kun være
midlertidigt, idet et nyt og bedre etableres.
Borgernes snerydning i byen er i nogle tilfælde mangelfuld, hvilket skaber
store gener. Derfor opfordres alle borgere til at tage snerydningspligten
alvorlig, alternativt at lade opgaven udføre af andre.
Karl Krarup takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres
arbejde i bestyrelsen. Der var ligeledes tak til dirigenten for veludført
hverv. Alle modtog en mindre erkendtlighed for indsatsen.
Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen.
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