Referat af Bestyrelsesmøde d. 9-9-2021

Nysted Bevaringsforening

Dato: 9-9-21 kl 19

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

Mødet afholdt Adelgade 98A

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
fra d. 25/3-21
2. Bønnelyckes Pakhus

Referat:
-

Godkendt

Det Blå Tårn udstilling 2021 er gået godt med
mange besøgende. Der er interesse for 2022
udstilling. Beløb for el-forbrug er indgået på vores
konto.
- Planer for projekt i pakhuset (SW) er skrinlagt.
Art Barns Lolland-fonden (v/ Christoffer Hauglund
Fausschou) har kontaktet os vedr permanent
kunstinstallation i pakhuset. Fonden er startet i 2021 med
følgende formål: Fondens formål er at indsamle, præsentere og
-

formidle kunstinstallationer skabt af internationalt anerkendte kunstnere.
Kunstinstallationerne skal udstilles permanent i eksisterende og nye
bygninger på Lolland-Falster og de omkringliggende småøer.
Kunstinstallationerne skal hovedsageligt være af stor skala og skal altid
være af sådan en kvalitet, at de vurderes som blandt kunstnernes mest
prominente og væsentligste værker.

PJ har udtrykt positiv interesse overfor fonden og der
planlægges med mere konkret viden i løbet af
efteråret 2021.
- Vi talte om eventuelt julemarked i pakhuset – og
synes om ideen. BFJ bringer videre i rette forum.

3. Arrangementer / tiltag
vedr NBF

- Nyt fra Facaderådet (BFJ)
Guldborgsund Kommune har informeret alle kommunens
facaderåd om, at der vil ske ændringer i
sagsbehandlingen af byggesager og facaderådenes
indvolvering. For Nysteds vedkommende vil kommunen
iflg første melding kun lave sagsbehandling på
bevaringsværdige huse indenfor lokalplan 132.
Facaderådene har reageret skarpt på dette tiltag med
klager til det politiske system, og der er planlagt nye
møde med kommunen.
PJ har skrevet til lederen af byggesagsbehandling og
klaget over kommunens de facto suspendering af
lokalplan 132.
- Nyt fra Guldborgsund Bevaringsfond
Ovennævnte emne var også på agendaen på seneste
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møde (d. 8/9)
- Sager: vi har afgivet høringssvar ifm med 3 sager
om nedrivning (Vantorevej 68, samt Vestergade
18 og 24-26 i Sakskøbing) Nedrivning bifaldet
grundet bygningers status, dog med kommentarer
i svaret om manglende planer for anvendelse af
grunden samt nye ”huller” i husrækken.
- PJ er orienteret af kommunen om, at Kattesundet
3-5 er på vej mod en løsning (nedrivning).
4. Økonomi

-

5. Eventuelt

-

6. Næste møde

-

Mads fremlagde foreningens økonomi, der er god.
Enkelte kontingentbetalinger mangler – PJ
udsender en venlig reminder.

Generalforsamling vil fortsat finde sted i foråret
2022 – alle i bestyrelsen er på valg!
- BFJ orienterede om nyligt afholdte ”dialogmøde”
mellem kommunen og Nysteds foreninger.
Der blev bl.a. aftalt oprensning af dammen ved
pakhuset 2 gange årligt (én stor oprensning og eet
eftersyn).
Desuden emner som oprensning af kalkgrave,
lyskæder til Gammeltorv samt dialog om
toiletmuligheder i vinterhalvåret.
- I forbindelse med de mange huse, der er solgt i
løbet af 2021 vil vi lægge vores brochure med en
lille velkomsthilsen i postkasserne (PJ)
Aftales i løbet af november 2021
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