Referat af Bestyrelsesmøde d. 30-01-2020

Nysted Bevaringsforening

Dato: 30/1-20 kl 19

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

Mødet afholdt Nysted Gl. Rådhus

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
fra d. 9/12-19
2. Bønnelyckes Pakhus

Referat:
Godkendt

-

-

-

-

3. Vejbelægning i Nysted
ifm fremtidig
vedligehold (ref
Lokalplan 132 §9.6.1 –
9.6.3) (se nedenfor)

-

4. Arrangementer / tiltag
vedr NBF

-

-

-

RealDania besøgte os d. 14/10, vi har endnu
ikke hørt tilbage fra dem.
PJ har kontakt med personerne bag Lykke &
Fremgang, de er interesserede, men har endnu
ikke sendt noget, der kan anvendes i relation til
RealDania (”forretningsplan”)
Kontakt til Dea Guttman vedr etablering af
interessegruppe til at bruge pakhuset – der
mangler tilbagemelding med ”forretningsplan”.
Såfremt vi IKKE kan fremvise en organisation til
fremadrettet at drive pakhuset, er vi fortsat
interesseret i RealDanias engagement i byen –
måske er ”Købstadsprojekt Nysted 2013” en
mulig kandidat. Projektet er defineret i 2013 af
NOF, og skal vurderet ift opdatering og evt
videre brug,
Pakhuset er udlejet til kunstnergruppen Det Blå
Tårn i hele juli 2020 til brug for en
kunstudstilling svarende til arrangementet i
2019. Samme vilkår som i 2019.
Informationer om projekt i Ribe er videregivet
som eksempel på, hvordan det (også) kan gøres
i Nysted. (bl.a. med planslebne brosten på
køreflader for at minimere støj).
Områder i Præstø er også brostensbelagt – dog
med ældre belægning, der er ret ujævn.
Nyt fra Facaderådet (FWP) – Flemming
fraværende…. Dog blev den nye røde
facadebeklædning i rød fibercement på Søvej
debatteret. Enighed om, at denne sag IKKE må
danne præcedens for, hvordan man laver
udvendig isolering indenfor Bevaringsplanens
område.
Nyt fra Guldborgsund Bevaringsfond (PJ) –
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-

-

5. Økonomi

-

6. Eventuelt

-

-

Seneste sager med tilskud i Nysted er Gl Torv 9
og 11 med hhv nye vinduer og renovering af
vinduer ud mod torvet,
”fokusliste” er afleveret ifm seneste
facaderådsmøde – vi er spændt på resultat efter
næste facaderådsmøde.).
Mads fremlagde foreningens økonomi, der ser
fornuftig ud – ligeledes medlemsstatus.
Medlemmer med udestående kontingent slettes.
Den nye plakat har solgt godt hos Heidis
Blomster – Mads har leveret flere plakater til
Heidi – der ligger nu én pakke plakater i vores
lokale i rådhuset.
Stenhuset, der ligger på Gammel Torv mellem nr
9 og nr 11. Huset ejes af kirken, og der er en
ønske fra een af Nysteds beboere om at indrette
stenhuset til udstilling. Husets tag har behov for
lidt vedligehold, men Menighedsrådet er
tilsyneladende ikke indstillet på vedligehold - og
vil hellere lade forfalde. Stenhuset er ikke
registreret i bogen Huse i Nysted, og Bruno vil
kontakte Peter Bering om hans viden om og
holdning til bygningen. Vi er enige om, at selvom
vi ikke kender stenhusets fulde historie, bør det
bevares - om ikke andet for, at der ikke opstår et
umotiveret hul i husrækken.
Generalforsamling bliver torsdag d. 19/3 2020 i
Nysted Sejlklubs lokaler.
Følgende er på valg fra bestyrelsen: Mads, Leif
og Bruno. Alle villige til genvalg.
suppleant Rolf Nielsen er på valg – Bruno
kontakter ham vedr evt genvalg
Vi søger yderligere en suppleant – Bruno
kontakter kandidat.
Leif har booket lokale.
Mads udsender indbydelse til generalforsamling
samt kontingentbetaling
Mads kontakter revision & bilagskontrollant
Poul skriver årsberetning
Poul kontakter Flemming H vedr rolle som
dirigent (Flemming har efterfølgende meldt afbud
pga anden generalforsamling. Poul kontakter
anden kandidat.

7. Næste møde

Torsdag 12/3 2020 kl 19
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