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Referat af Bestyrelsesmøde d. 13-05-2020 

Nysted Bevaringsforening 
Dato: 13-05-20 kl 19 

Mødet afholdt Hvedevænget 7 (med 

behøring afstand mellem deltagerne som 

anbefalet/påbudt af SUndhedsstyrelsen) 

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

 

Dagsorden:  Referat:  

1. Godkendelse af referat 
fra  d. 12/3-20 

- Godkendt  

2. Generalforsamling  - Vi afventer fortsat udviklingen i åbningen af 
tilladte aktiviteter – og har intet presserende 
behov for at afholde generalforsamlingen før 
senere i år.  

3. Bønnelyckes Pakhus - Intet nyt fra RealDania. 
- Aktibiteter i Pakhuset aflyst i sommer 
- Kontakt med en udenlandsk kunstner, der ledte 

efter et atelier i Nysted pga udflytning af lånte 
lokaler i Villa Marina. Bruno holdt møde med 
kunstneren i Pakhuset, og der var stor begejstring 
for huset – samt mange af de ideer til aktiviteter, 
som vi gerne ville have i huset. Vi ønskede at få 
dækket vore udgifter til bl.a. strøm – dette kunne 
ikke lade sig gøre – og sagen er dermed lukket. 

4. Arrangementer / tiltag 
vedr NBF 

- Nyt fra Facaderådet (FWP) – endnu ingen møder i 
2020 

- Fokuslisten har ikke været behandlet i facaderådet 
i år.  

- Sager: Nye vinduer i plejehjemmet uden 
hjørnebeslag på listen. PJ hat talt med Jacob 
Pfeffer fra Ejendomsadm i GBK om Maxim (intet 
nyt fra ejeren og Jacob kan ikke få kontakt. Vedr 
Adelgade 26A (overfor bageren) er der dialog med 
ejeren, og der skulle være besigtigelse d. 14/5 
vedr udbedring af skader (facaderude). 

-   
- Nyt fra Guldborgsund Bevaringsfond (PJ) – ingen 

møder siden marts. 
- PJ har sendt ønske til Erik Damskier (ED) ved 

opdatering/oprydning af vores hjemmeside. Det er 
en større opgave at migrere og ED vil gerne have 
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en dialog om arbejdet. PJ følger op. 

5. Økonomi - Mads fremlagde foreningens økonomi, der ser 
fornuftig ud – ligeledes medlemsstatus, hvor der 
mangler i alt 14 kontingentindbetalinger.  

- 1 nyt medlem siden sidst. 
- Reminder udsendes sammen med indkaldelse til 

generalforsamlingen. 

6. Eventuelt - Vi ville gerne have hørt om det store projekt i 
Nakskov, men da Flemming var fraværende må 
det vente til næste gang. 

7. Næste møde - Ingen dato aftalt grundet COVID 19– evt sidst 
juli/først august 


