Referat af Bestyrelsesmøde d. 15-03-2018

Nysted Bevaringsforening

Dato: 15-03-2018

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

Mødet afholdt Hvedevænget 7 (Mads)

Dagsorden:
1. Godkendelse af
seneste referat
2. Bønnelyckes
Pakhus

Referat:
-

Referat fra ½ 2018 godkendt

-

Der har været afholdt Ide-genereringsmøde på Det
Gamle Rådhus d. 27/2. På trods af vejret var der godt
fremmøde og god og ivrig dialog om muligheder for
aktiviteter samt mangler ved huset, der bør/skal
klares – her tænkes specielt på manglende
toiletforhold og køkkenfaciliteter.
Vi manglede repræsentanter for Kommune og Guldborgsund
Billedkunstråd, men Poul har 15/3 (dags dato) holdt møde
med Billedkunstrådet for at præsentere Pakhuset.
Billedkunstråder er kommet med følgende tilbagemelding:
”Guldborgsund Billedkunstråd kan afsætte et afgrænset honorar til en
billedkunstfaglig konsulent, som rådet udpeger, der kan udarbejde en række
billedkunstfaglige perspektiver på Pakhusets anvendelsesmuligheder. Gerne
gennem et samarbejde med den konsulent, bevaringsforeningen selv har
ansat til opgaven. Her vil vedkommende naturligvis besøge pakhuset og
bruge tid på både research og udarbejdelse af en mere detaljeret skitse.
Denne tilbagemelding sker på baggrund af billedkunstrådets interesse for
Pakhusets potentialer, men ligeledes en erkendelse af, at der er et stykke vej
endnu, føre stedet reelt kan tages i brug. Billedkunstrådet har begrænsede
ressourcer, så det er umiddelbart, hvad vi kan tilbyde til en start.”

-

-

-

Vi vil gerne tage imod tilbuddet – selvom dette kan
betyde ot analysen forlænges – men anser dette
input som væsentligt for fremtidig anvendelse af
pakhuset. Diana Gerlach (sekretær for
Billedkunstrådet) har fået vores positive
tilbagemelding
Vi drøftede de udestående vedligeholdelsesarbejder
(tagvinduer samt maling af vinduer i stueplan) og
financiering. Udover forsøg på at øge det kommunale
tilskud, undersøges hvilke fonde vi kunne søge (Poul)
Leif har undersøgt hva det vil koste af få lave de
manglende figurer på jernskodderne (Merkur –
købmændenes gud). Fremstilling i støbejern vil koste
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ca 4-5000 pr stk. Leif vurderer af fremstilling i f.eks.
tin vil kunne gøres for få hundrede kroner pr stk.
3. Arrangementer og
tiltag vedr NBF

-

Facaderådet holder deres første møde i 2018 d. 26/4 –
Flemming deltager.
Facaderådet vil gerne have en ekstra deltager (udover
repræsentant for Bevaringsforeningen) – gerne en
”lokal ildsjæl”, der vil deltage i rådets arbejde)
Guldborgsund Bevaringsfond har deres første møde i
2018 d. 21/3 – Poul deltager
Vi gennemgik skitser for Smakkelaugets planlagte
byggeri – det ser ud til at falde i tråd med det øvrige
byggeri – både hvad angår facader & højde.
Huset på hjørnet af Strandstræde og Strandvejen er
under nedrivning. Det er væsentligt at der følges med
i, hvordan det nye hus bygges. Senest spørgsmålet
om hvorvidt facaden skal være pudset eller med
vandskurede sten. Vi har tidligere gjort opmærksom
på betænkeligheder vedr ryttervinduerne i kip og at
der ikke kan ses en skorsten på skitserne fra
byggeriet.

4. Økonomi

-

-

-

5. Generalforsamling

-

Vi har en fortst en stram økonomi. Der er pt penge på
konoen, men det stammer primært fra tilskuddet fra
Landdistriktpulje.
Mads har fået regnskab og budget retur fra revisor.
Der er også foretaget bilagskontrol (stikprøver) af
vores bilagskontrolland Anne Svendsen. Alt OK!
Det er blevet ret kostbart at sende bladet Land og By
til medlemmer udenfor Nysted. Ved forespørgsel hos
foreningen bag bladet, har vi fået oplyst, at vi kan for
udsendt bladet til ALLE medlemmer for kr 5,- pr år pr
medlem – i alt godt kr 300,- pr år. Vi er enige om at
dette er en god service for medlemmerne – og positivt
økonomisk for foreningen. Efter Generalforsamlingen
sendes en medlemsliste til foreningen til brug for
distribution af blade.
Vi har registreret i alt 55 medlemmer, hvoraf 2 er
andre foreninger (gratis). Fordelt på 3 erhvervs
medlemsskaber, 33 enkeltperson samt 17 husstand
medlemsskaber.
Vi aftalte af lavet et separat 2018 budget for
Bønnelyckes Pakhus, så vi vægter Kommunens tilskud
op mod de aktuelle udgifter (forsikring, strøm samt
materialer og løn til vedligehold til vedligehold).
Alternativet til at tale med kommunen og øget tilskud
er at ansøge fonde om midler til vedligehold.
Det er tid til planlægning af den årlige
generalforsamling – følgende blev besluttet:
Afholdes onsdag d. 21/3 kl 19
Nysted Sejlklub (Leif har booked)
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-

-

Annoncering foretaget i Saxkjøbing Avis, samt
runddelt til medlemmer via postkasse. (Lægges også
på Bevaringsforeningens Facebookside (Flemming))
Beretning (Poul) – er rundtsendt og godkendt i
bestyrelsen – der skal tilføjes et afsnit om foreningens
økonomi
Dirigent – aftalt med Flemming Henriksen (Leif)
Revision – Gennemført incl Bilagskontrol v/Anne S
Valg:
Mads og Leif er på valg i 2018 – begge villige til
genvalg. Flemming og Poul IKKE på valg
Bruno From Jensen vil gerne stille op til Bestyrelsen
Suppleant Connie Jørgensen er på valg – (kan ikke få
kontakt vedr genvalg). Ole Henningsen (suppleant) er
IKKE på valg.
Rolf Nielsen vil gerne stille op som suppleant

6. Eventuelt

-

intet

7. Næste møde

-

Aftales EFTER Generalforsamling

-
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