Referat fra Generalforsamling i Nysted Bevaringsforening
21.3.2017
Referent Trine Bech
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog Flemming Henriksen som
dirigent. Forslaget blev støttet med akklamation.
Flemming Henriksen kundgjorde, at generalforsamlingen via
Saxkjøbing Avis var annonceret rettidigt, desuden var der den 8.3.
omdelt indkaldelser til generalforsamlingen til alle medlemmer.
Indkaldelsen havde desværre den fejl, at tirsdag den 21.3. var
angivet som torsdag den 21.3. Enkelte medlemmer har peget på
denne fadæse. Dette gav dog ikke anledning til indsigelse, og
generalforsamlingen blev erklæret beslutningsdygtig.

2. Formanden aflagde beretning
Beretningen er lagt på foreningens hjemmeside: nystedbevaringsforening.dk
Nedenstående bemærkninger var foranlediget af beretningen:
Karen Andersen: hvorfor interesserer man sig for petitesser som
vindueshasper, når man tillader nybygninger, der ikke lever op til
kravene for Nysted bymidte?
Anne Svendsen: Vil Flemming Jantzen stå ved, at der er
dispenseret for byggekravene, som gør Nysted til noget særligt?
Flemming Henriksen: Når man hæver byens gulv (gadeniveauet),
så leder man vand ind i husene! Der er brug for at man ikke bare
lægger lag på lag, men også høvler ned til et passende niveau.
Erik Damskier pegede på, at der var borgermøde om den
kommende kommuneplan d. 3.4. i Nysted Byhus, her kunne der
følges op over for kommunens vedrørende lokalplanens betydning.
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3. Regnskabet fremlagdes til godkendelse
Mads Bergholz, kasserer, fremlagde regnskabet, som blev
godkendt.
4. Fastsættelse af Budget og kontingent
Budgettet indgik i det omdelte regnskab. Det blev tiltrådt.
Foreningskontingentet forblev uforandret.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og
bilagskontrollant
Der var tre medlemmer af bestyrelsen, som var på valg, og som
ikke ønskede genvalg: Benny Svendsen, Karl Krarup, Ole Wiberg.
Det gav anledning til spørgsmål, at der var tre personer, der ikke
ønskede genvalg.
Poul Jørgensen spurgte, om det var pga utilfredshed med et eller
andet.
Spørgsmålet blev besvaret af de enkelte bestyrelsesmedlemmer:
Karl Krarup sagde, at han havde været med i 2x4 år, heraf formand
i 7 år. Han ønskede at bruge tid på andre gøremål. Ole Wiberg
svarede, at han havde lagt et stort arbejde i udarbejdelsen af
lokalplanen og været formand for Facaderådet i 4 år, nu ville han
gerne kaste sig over nye opgaver, og ikke mindst have tid til en
vigtig hobby, akvarelmaling. Benny Svendsen har været aktiv i
opgaven at bevare Nysted i 30 år og ville gerne bruge sin tid på nye
opgaver.
Det var forsamlingens konklusion, at der ikke var tale om sure
gamle mænd, men at de ønskede at få tid til andre opgaver.
Poul Jørgensen stillede op til valg til bestyrelsen og blev valgt med
akklamation.
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Flemming Willum Pedersen opstillede til bestyrelsen og blev valgt
med akklamation.
Julia Knipschildt blev foreslået. Hun oplyste, at hun var interesseret
i opgaven, men måtte afvente afklaring af en anden situation. Hun
har efterfølgende accepteret valget.
2 medlemmer var ikke på valg: Leif Jantzen og Mads Bergholz,
kasserer.
Suppleanter: Ole Henningsen var på valg og blev valgt med
akklamation. Connie Jørgensen var ikke på valg.
Bilagskontrollant:
Anna Svendsen modtog valg og valgtes med akklamation.
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
7. Evt
Finn Rosdahl spurgte, om nogen var bekendt med fakta om
bibliotekets mulige udflytning til Nysted skole.
Karl Krarup svarede, at det ville blive et emne på mødet d. 3.4. om
kommuneplanen. Erik Damskier sagde, at der næppe ville være
plads på skolebiblioteket.
Karl Krarup understregede betydningen af, at man mødte op d. 3.4.
Mødet sluttede med en tak til dirigenten samt overrækkelse af
gaver til de afgående.
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