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Arne Høgh 
Bruno L. Jeppsson,  
Karl Krarup  
Mogens Lund,  
Ole Kold,  
Palle Borst,  
Svend-Helge Hansen,  
 

AH 
BLJ 
KK - Referent  
ML 
OK 
PB 
SHH 

 Afbud  Christian Madsen CM 

  
 
Pos. Emne  Initiativ 
1. Godkendelse af referat fra årsmødet 31.3.2011  
 � Referatet godkendt  
   
2. Konstituering af bestyrelsen 2011  
 � Formand Mogens Lundh 

� Næstformand Arne Høegh 
� Kasserer Svend-Helge Hansen 
� Sekretær Karl Krarup 
� Medlemskommunikation Bruno L. Jeppsson 
� Bestyrelsesmedlemmer: Ole Kold, Palle Borst, Christian Madsen 

 

   
3. Forretningsorden  
 � Man konstaterede, at der allerede foreligger retningslinjer for bestyrelsesarbej-

det og for nedsatte fokusgrupper under NOF og for bestyrelsesmedlemmers vir-
ken i fokusgrupper og tilsvarende. Emnet kan tages op igen, når der er konkret 
anledning til det. 

� Med hensyn til referater blev det bestemt, at disse skulle komme rimeligt hur-
tigt efter bestyrelsesmødet, og at medlemmerne havde en i referatet angivet 
frist for at komme med korrektioner til referenten. Var der mere principielle 
spørgsmål, der pressede på, var det et punkt til førstkommende bestyrelsesmø-
de. Man ønskede ikke lange mail-dialoger til alle i bestyrelsen. 

� Suppleanten Lilli Rutherford havde i flere aviser ladet optage et indlæg med an-
greb på NOF’s bestyrelse, hvor hun rundede af med en offentlig udmeldelse af 
NOF. Bestyrelsen fandt at Lilli Rutherfords indlæg var tendentiøs og fejlbehæf-
tet. Man vil derfor anmode om optagelse af indlæg samme sted, hvor der gives 
en saglig kommentar til de enkelte punkter i indlægget. 

� Bestyrelsen drøftede det betimelige i at tage til genmæle mod LR’s indlæg. Man 
konkluderede, at det var ikke at deltage i ”mudderkastning” at give en saglig 
kommentar til et indlæg, der kunne betegnes sådan. Alternativet var, at LR’s 
indlæg fik lov at stå alene og dermed udgjorde den eneste offentlige fremstil-
ling af sagen. 

 

   
4. Opfølgning på salgsplaner for kommunens ejendomme i Nysted.  
 � Kommunen har besluttet at sætte de tre ejendomme Clausens Pakhus, Statio-

nen, og Det gamle Rådhus til salg, og vil tage sagen op igen 1. november, når 
man kender arten af købsreaktioner. 

� Bestyrelsen fandt at kommunens salgsplaner virkede som en udsættelse af 
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kommunens stillingtagen til udviklingen i Nysted.  

5. Arbejdet med Visions- og helhedsplanen for Nysted og Omegn.  
 � Der blev orienteret om, at Styregruppen/Arbejdsgruppen har besluttet at ind-

kalde til Borgermøde den 18.maj kl. 19-22 i Skansepavillonen.  
 

 � På baggrund af drøftelserne er det planen at formulere et revideret oplæg til 
kommunen med forslag til udviklingsstrategi for Nysted og omegn. 

 

   
6. Eventuelt  
 � Bruno L. Jeppsson har kontakt med en kreds af interessenter / foreninger ved-

rørende opsætning af badebroer. Han følger op med kommunen vedrørende 
opsætning af badebroen/erne ved Skansen. BLJ/ML 

   
X. Næste Bestyrelsesmøde  
 Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Ole Kold onsdag den 8.juni kl. 1900 Alle  
   
 
 


