Referat af Bestyrelsesmøde d. 13-03-2019

Nysted Bevaringsforening

Dato: 13-03-19 kl 19

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

Mødet afholdt Adelgade 98A

Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af
seneste referat

-

Referat fra 12/2-19 godkendt

2. Generalforsamling

-

Det planlagte forløbet af Generalforsamling blev
gennemgået incl beretning, økonomi samt valg til
bestyrelse. Alt OK

3. Bønnelyckes
Pakhus

-

Bruno har taget initiativ til næste etape vedr pakhuset,
nemlig arkitektstøtte til skitseforslag for indretning af
pakhuset.
Der har været kontakt til Arkitektfirma Mette
Maegaaard Nielsen samt fremvisning af pakhuset.
Oplæg til skitseprojekt er modtaget incl budget.
Der er pr 13/3 søgt kr 293.000,- hos
Landdistriktpuljen til denne projektskitse.
Ansøgningsfrist for 1. Pulje hos Landdistriktpuljen i
2019 er d. 14/3-19.
Status på udlejning er, at pakhuset er udlejet d. 2930/3 til Lolland Falster Lovestorm (for
generalforsamling og fest) samt d. 11/7 – 5/8 2019 til
Det Blå Tårn v/Lars Pryds til brug for kunstudstilling.
Lejeindtægter for de 2 udlejninger på hhv kr 1000,- og
kr 3000,- er endnu ikke opkrævet. Det blev besluttet
at udlejning pt ikke pålægges moms, da det ikke
indgår i et momsregnskab.
Der er lavet en ”kalender” med oversigt over
pakhusets udlejninger – der er placeret i DropBox.
PJ har monteret de 2 nye 9l vandslukkere samt
monteret i alt 12 flugtvejsskilte på de 3 etager.

-

-

4. Arrangementer og
tiltag vedr NBF

-

Der har ikke været møder siden sidste
bestyrelsesmøde – derfor intet nyt

5. Økonomi

-

Mads afventer at få regnskab & budget retur fra
revisor. Udlejning af pakhuset skal indgå i budget for
2019.
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6. Eventuelt

-

-

7. Næste møde

Leif havde fremsendt oplæg til ny plakat baserte på
fotos taget af Fotoklubben. Der var enighed om (som
aftalt på tidligere møder), at den nye plakat skulle
indeholde interessante bygningsdele fra Nysted og
omegn, og ikke alene døre. Bygningsdele på plakaten
skal f.eks. være drueknæ, storstene, bindingsværk,
vinduer, gesimser, kviste – samt evt også nogle få
døre. PJ kontakter Leif.
Der er meget lav aktivitet på foreningens FaceBook
side, og desuden er der tilsyneladende en
sammenblanding af siden ”Nysted” og ”Nysted
Bevaringsforening”. FWJ bedes om at se på dette.

Næste møde torsdag d. 21/3-19 kl ca 21 (efter
Generallforsamling). Der er kun eet punkt på dagsordenen –
konstituering af ny bestyrelse.
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