Referat af Bestyrelsesmøde d. 12-03-2020

Nysted Bevaringsforening

Dato: 12/3-20 kl 19

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

Mødet afholdt Adelgade 98A

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
fra d. 30/1-20
2. Generalforsamling d.
19/3

Referat:
Godkendt

-

3. Bønnelyckes Pakhus

-

4. Arrangementer / tiltag
vedr NBF

-

Det blev aftalt, at generalforsamling
aflyses/udskydes uden en ny dato. Mads udsender
aflysning til medlemmer på hhv mail og brev.
Leif aflyser hos sejlklubben. Poul aflyser hos
dirigent (KK)
Beretningen færdiggøres med eksempler på
”slemme” huse
Ved ny generalforsamling bruges mail til
medlemmerne – ikke ny annonce i ugebladet.
Intet nyt fra RealDania.
Eneste planlagte aktivitet i pakhuset er Det Blaa
Tårn i juli måned
Ildslukkere i pakhuset skal checkes vedr eftersyn
(PJ)
Nyt fra Facaderådet (FWP) – endnu ingen møder i
2020
Flemming følger op på ”opfølgningslisten”
Vedr Maxim og adelgade følges op på hhv ejer og
kommune (PJ)
Vedr vejbelægning, vil vi foreslå besøg i Ribe –
FWP foreslår
Nyt fra Guldborgsund Bevaringsfond (PJ) – 1.
Møde afholdt i 2020. Godt ”tilskudsår” i 2019 for
Nysted.

5. Økonomi

-

Mads fremlagde foreningens økonomi, der ser
fornuftig ud – ligeledes medlemsstatus, hvor der
mangler i alt 15 kontingentindbetalinger. MB
udsender ”reminder”

6. Eventuelt

-

BFJ har gennemgået ”Købstadsprojekt 2013+”
tilsendt fra NOF / Karl Krarup. Det er et godt
idegrundlag i det tilfælde RealDania vender
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-

-

tilbage. Skal dog omskrives en del for at blive
aktuelt pr 2020 .
Stenhuset, der ligger på Gammel Torv mellem nr 9
og nr 11, er tilsyneladende bygges i krigens tid – i
første omgang som tilflugtsrum (dette iflg Nysted
historiske arkiv). Huset er næppe
bevaringsværdigt aht historie eller selve
bygningen – dog vii eventuel nedrivning skabe et
umotiveret hul i rusrækken på torvet – derfor
ønsker vi huset bevaret.
Huset ejes af kirken, og der er en ønske fra een
Vedr foreningens hjemmeside skal den flyttes på
anden platform, og dermed omstruktureres. Vi
ønsker fortsat at referater fra foreningens møder
bevares (hhv bestyrelsesmøder og
generalforsamling). Ligeledes bevares vejledninger
i vedligehold, lokalplaner m.m. PJ kontakter Erik
Damskier

7. Næste møde

-

Aftales når vi er ”igennem på den anden side” vedr
Corona situationen.
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