Referat af Bestyrelsesmøde d. 28-09-2017

Nysted Bevaringsforening

Dato: 28-09-2017
Mødet holdt på Nysted Gamle Rådhus

Dagsorden:
1. Godkendelse af
seneste referat

Referat:
-

2. Bønnelyckes
Pakhus

Referat fra 17/8-17 godkendt

-

-

-

-

3. Arrangementer
og tiltag vedr
NBF

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

Vedr analysen for ”Nyt liv i Pakhuset” skal
Erhvevsstyrelsen have tilsendt diverse underskrevne
papirer inden 15/9-17 for at udløse støtten – fristen er
forlænget til medio oktober
Tilbud fra hhv efiko samt ETN Arkitekter gennemgået og
debatteret – vi var enige om at vælge efiko. Både Jesper
fra efiko samt Sille fra ETN Arkitekter kontaktes og
informeres om vores beslutning (PJ)
Det aftales med Jesper/efiko, af der give plads i
budgettet til ufroudsete udgifter – ca kr 8000,- frigøres
– evt ved NBF ekstra indsats.
Poul har kontakt med Claus Madelung fra Business LF
vedr forretningsudvikling.
Godkendelse af anvendelse af Pakhuset til forsamlinger
– dialog i gang med Guldborgsund Kommune (LF
Brandvæsen i Maribo henviser til GK). LF Brandvæsen
har afholdt lovpligtigt syn af fredede bygninger. Kontakt
med Andy Rasmussen fra Byg og Miljø, som har givet
anvisning på, hvordan vi kan søge om ”forsamlingshus
status”. Vi skal sikre os at det ikke låser os i forhold til
analyseresultat.
Pakhuset kalket (2 gange) på ”den bare plet”
Støvsugning af Bønnelyckes Pakhus – vi aftaler en dato i
løbet af oktober.

-

Deltagelse i Håndværkerdag på Frilandsmuseet i Maribo
(LJ & PJ) med ca 300 besøgende – eet nyt medlem til
NBF

-

Klage sendt til Slots og- Kulturstyrelsen d. 4/9 vedr
mislighold af facaden på Adelgade 40. Utæt på ”tag og
fag” . SLKS har ringet tilbage i uge 38 og vil se nærmere
på deres muligheder – vi vil blive holdt orienteret.
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-

4. Økonomi

-

-

5. Eventuelt

-

-

-

6. Næste møde

-

Dialogmøde mellem Guldborgsund Kommune og Nysteds
foreninger – afholdes onsdag d. 4/10
Brug af NBF Facebookside – hvad skal vi poste??
Flemming vil gerne gøre med – men har brug for at få
”admin rolle”. Er gjort efter mødet (PJ).
Debat om samspillet mellem Facaderåd samt
Guldborgsund Kommune (GK) og hvad fremtiden er efter
kommunalvalget i November. GK har tilsyneladende også
problemer med at skelne mellem fredede og
bevaringsværdige bygninger, samt hvem, der kan give
tilladelse til ændringer. (Slots- og Kulturstyrelsen har
ansvaret for fredede bygninger – GK for
bevaringsværdige)
Vi har en fortst en stram økonomi med ca 3000,- på vore
3 konti (Medlem, Bog samt Drift). Godt 19.000,- på
Bønnelycke (fonds)konto.
Vi har registreret i alt 60 medlemmer, hvoraf 47 har
betalt kontingent for 2017. Fordelt på 4 firma
medlemsskaber, 37 enkeltperson samt 18 familie
medlemsskaber.
I forbindelse med omdeling af bladet By og Land (MB)
her i september er der vedlagt rykkere (2. Rykker) til de
resterende.
Vi aftalte af lavet et separat 2018 budget for
Bønnelyckes Pakhus, så vi vægter Kommunens tilskud op
mod de aktuelle udgifter (forsikring, strøm samt basale
materialer til vedligehold)
Strøm for pakhus betalt (via BS)
Kopi af pantebrev fra Gammel Torv fremskaffet –
opbevares i foreningens arkiv (PJ)
Møde med webmaster (Erik Damskier) afholdt – vil gerne
fortsat vedligeholde hjemmesiden – er opbygget af
gammelt program, der ikke officielt supportes længere
(dog af Erik). Vil ikke indblandes i FaceBook
Modtaget kontakt fra TV produktionsselskabet MASTIFF –
vedr optagelse af udsendelse af Nysted – inddragen af
andre foreninger / personer i Nysted. Formentlig møde i
uge 40 i Nysted
Det blev besluttet at holde Julefrokost på Restaurant Ø.
Mads checker op vedr dag samt menu
Næste møde afholdes torsdag d. 14/17 kl 17 hos Poul
med efterfølgende julefrokost kl 18.30
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