Referat af Bestyrelsesmøde d. 17-08-2017

Nysted Bevaringsforening

Dato: 17-08-2017

Dagsorden:

Mødedeltagere:
Julia (JK),Leif (LJ), Mads (MB), Poul
(referent)(PJ)
Fraværende: Flemming (FWP)

Referat:

1. Godkendelse af
seneste referat

-

Referat godkendt

2. Formandsposten

-

Julia har pga sin arbejdsmæssige situation besluttet at
stoppe med bestyrelsesarbejdet i Bevaringsforeningen – og
dermed at posten som formand ledig. Det blev besluttet at
Poul overtager formandsposten fra Julia. Mappe og nøgler
(til Bønnelyckes Pakhus) blev overdraget. Julia har
organiseret mail i 2 mapper (intern / ekstern) for vores mail
(Nysted.bevaringsforening@gmail.com)
Følgende skal opdateres/ændres:
o CVR register (vores CVR er 30054008)
o Hjemmeside (via Webmaster Erik)
o Guldborgsund Kommune (Jannie)
o Julia vil viderebringe fysisk post til Mads eller Poul
o Erhvervsstyrelsens Landdistriktpulje skal informeres
om ny kontaktperson hos NBF (ændring fra Julia til
Poul)

-

3. Bønnelyckes
Pakhus

-

-

Vi afventer med indkaldelse af suppleant indtil der er
overblik over aktiviteter & behov for flere hænder
Tak til Julia og god vind med nye udfordringer
Vedr analysen for ”Nyt liv i Pakhuset” skal Erhvevsstyrelsen
have tilsendt diverse underskrevne papirer inden 15/9-17
for at udløse støtten.
Analysen består af 4 hovedområder:
1. Aktør- og Potentialeanalyse
2. Konceptudvikling
3. Udvikling af en forretningsmodel
4. Konceptbeskrivelse
I forbindelse med opdatering af kontaktperson vil Poul
forsøge at få fristen rykket 2-4 uger.
Julia har haft initiel kontakt med ETN Arkitekter i Nyk F
(Rikke og Sille) vedr hjælp til analysen (mails ligger i
ekstern mappe) www.etn.dk Timepris ca 850,- ex moms
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-

4. Økonomi

-

-

5. Arrangementer
og tiltag vedr
NBF

-

-

Julia har haft kontakt med Business LF (Thomas) vedr
udvikling af ”3. Forretningsmodel)
Poul har haft kontakt med Business LF uafhængigt af Julia.
Poul følger op på alle ovenstående punkter.

Der er indbetalt kontingent fra i alt 8 restanter ifm sidst
omdelte rykkere.
Vi har fortsat 11 udestående (+ 4 erhvervsmedlemmer)
med udeståenden kontingent for 2017.08.18 Vi aftalte at vi i
forbindelse med næste omdeling af bladet Land & By vil
omdele ny rykker til medlemmer i restance – derefter
slettes de.
Vi har en meget stram økonomi med ca 2300,- på vore 3
konti (Medlem, Bog samt Drift). Godt 19.000,- på
Bønnelycke (fonds)konto.
Guldborgsund Kommune har støtte trykning af 500 foldere
med kr 400,- - de resterende ca 150,- dækkes af NBF

Fordeling af foldere – Flemming ville omdele ifm omdeling af
firmamateriale. Da Flemming er fraværende udestår status.
Vi vil samle vores arkiv (fra Karl Krarup), samt bøger, foldere
og plakater i rummet på Det Gamle Rådhus. Der mangler Lås
på døren – Leif vil kontakte pedel Jesper.
Håndværkerdag på Frilandsmuseet i Maribo søndag d. 3/9. Leif
har aftalt deltagelse, Mads deltager sammen med Finn Jensen.
Poul deltager. Flemming udestår. Man vil gerne have NBF
repræsenteret. Vi aftaler i dagene op til d. 3/9 hvem, der tager
hvilke materialer med.
Poul har været i Pakhuset for at kalke – men ingen brugbar
kalk. Kalken har farve BL13 + tilsætning af jernvitriol. Mads
kontakter Finn Jensen vedr blanding.

6. Mødefrekvens

-

Næste møde torsdag d. 21/9-17 kl 19 Sted pt uafklaret

7. Evt.

-

Vedr Skansepavilionen – vi kan ikke løfte opgaven med
istandsættelse indenfor rammerne af NBF.
Billede af ”genfundet” dørholt fra 1649 er lagt på vores FB
Bønnelyckes Pakhus skal støvsuges til efteråret – og check
af eventuelle borebiller i forår 2018. Der står støvsuger i
huset (i stueetage)
Ifm med dialog om investering af midler i istandsættelse af
gamle bygninger, blev foreningens pant i ejendom på Gl.
Torv debatteret. Poul undersøger indholdet i pantet via de
digitale tinglysningsarkiver.

-
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