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Referat af Bestyrelsesmøde d. 7-12-2021 

Nysted Bevaringsforening 
Dato: 7-12-21 kl 19 

Mødet afholdt Adelgade 98A 

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

 

Dagsorden:  Referat:  

1. Godkendelse af referat 
fra  d. 9/9-21 

- Godkendt  

2. Generalforsamling 2022 - Vi forventer at afholde generalforsamling i foråret 
2022 

- Hele den nuværende bestyrelse er på valg – og 
alle tilstedeværende er villige til genvalg 

- For at få ”valgmæssig balance” ind i bestyrelsen 
igen, skal formanden (gen)vælges for 1 år, og LJ / 
MB skal (gen)vælges for 2 år. 

- Vi arbejder på at få nye kandidater til bestyrelsen 

3. Bønnelyckes Pakhus - Det Blå Tårn ønsker også i 2022 at arrangere 
udstilling i pakhuset i juli måned. Dette er 
bekræftet overfor Det Blå Tårn kontaktperson, 
Poul Esting. Formel aftale er endnu ikke indgået. 

- PJ har haft møde med Art Barns Lolland, og 
fremlagde planerne for pakhuset. Art Barns 
Lolland håber at have aftaler på plads i løbet af 
2022, så udstilling kan åbnes i 2023. Formel 
lejeaftale er endnu ikke indgået, men oplægget 
ser spændende og professionelt ud! Vi støtter op 
om initiativet. 

4. Arrangementer / tiltag 
vedr NBF 

- Nyt fra Facaderådet (PJ) 
- PJ er indtrådt i Facaderådet isf for BFJ 
- Alle Facaderåd i kommunen er utilfredse med 

administrationens bemanding og håndtering af 
sager.Vi vil fremsende brev til det nyvalgte 
Teknik- og Miljø-udvalg, for at bede om politisk 
opbakning til Facaderådenes kamp for efterlevelse 
af lokalplaner. 

- I praksis har vi fået god dialog med én af de ”nye” 
i administrationen, og han er ved at rejse flere 
lovliggørelsessager vedr bl.a. forkerte vinduer. 

 
 

- Nyt fra Guldborgsund Bevaringsfond  
- Fondens bestyrelse følger byrådets valgcyklus 
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(d.v.s. 4 år). PJ har mandat fra NBF igen – og er 
kandidat som formand i fonden. 

-   
- PJ har på vegne af NBF givet høringssvar ifm med 

ny affaldsplan. Vores indvendinger går bl.a. på at 
de små byhuse med skel til fortov ikke kan få 240l 
plastbeholdere gennem huset – og at de derfor 
kommer til stå på fortovet. Det skæmmer 
gadebilledet og er ikke lovligt ift Lokalplan 132. 

 

5. Økonomi - Mads fremlagde foreningens økonomi, der er god. 
- 4 kontingentbetalinger mangler – de slettes. 
- Vi har fået afgift pga for sen moms indberetning 

(0-moms). Revisor har nu afmeldt os som 
momsregistreret. PJ har søgt om fritagelse for 
afgiften. 

- Vi har modtaget ønske om indfrielse af pantebrev 
på ejendom på Gl Torv. PJ behandler sagen. 
 

6. Eventuelt - Grundet Corona har bestyrelsen ikke haft nogen 
arrangementer – det blev aftalt at gennemføre 
”virtuel julefrokost” med indkøb af et par flasker til 
bestyrelsesmedlemmerne. PJ håndterer 

7. Næste møde - Aftales i løbet af januar 2022 


