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Pos. Emne  Initiativ 
1. Godkendelse af referat   
 � Eftersom referatet fra seneste bestyrelsesmøde er godkendt og fremlagt på vo-

res hjemmeside var dette allerede godkendt. 
 

 � Nærværende referat er godkendt, idet referatet har været udsendt til bestyrel-
sen via e-mail og ingen kommentarer er fremkommet indenfor svarfristen. 

 

   
2. Meddelelser generelt  
 � ML orienterede om den gode tilvækst i medlemmer til NOF, der nu har rundet 

de 100. Han havde også haft den glæde at modtage en mange positive tilken-
degivelser fra borgere i byen i forbindelse med de aktiviteter, som NOF har ta-
get initiativ til. 

 

 � Fritidsnyt vil markedsføre Nysted under sloganet “Nysted for Alle”. Desværre 
havde man fra Middelalderfesten og Hajkutter Regattaen ikke ønsket at indgå i 
den fælles annoncering i forbindelse med Havnefesten og en række begivenhe-
der i denne festuge, men i stedet valgt at køre deres egen annoncering.  

� Dette undrede bestyrelsen, idet det måtte være en fordel for byen, at man fra 
de forskellige initiativer støttede hinanden. 

 

   
3. Orientering om arbejdet med Helhedsplanen for Nysted og omegn - her-

under opfølgning på borgermødet 
 

 � ML og KK orienterede om arbejdet med Helhedsplanen, der forventedes frem-
sendt til kommunen inden udgangen af juni. Borgermødet har givet et godt 
grundlag til at afslutte “Oplægget til Helhedsplan for Nysted og Omegn.” 

 

 � NOF har via styregruppen modtaget udkast til tidsplan for arbejdet med en be-
varende lokalplan for Nysted bymidte. Der er tilfredshed i bestyrelsen med 
kommunens intention om at bruge styregruppen som følgegruppe for lokal-
plansarbejdet. 

 

   
4. Info-Caféens drift og virkeområde  
 � Info-Cafeen er i drift baseret på 15-16 frivillige. Der er gennemført en busud-

flugt, så alle Info-Cafeens vagter kunne være optimalt orienteret om de mange 
udflugtsmål i det lokale område.  

� Der kommer mange gæster i Info-Cafeen, som ønsker konkrete forslag. 

 

   
5. NOF’s indsats og ejerskab omkring badebroen på Skansen  
 � Med forankring i NOF og med tilslutning fra lokale interessenter og Lions er der 

truffet aftale med Guldborgsund Kommune om opsætning af broen og bade-
platformen, samt om hvorledes nedtagning og genopsætning næste år skal fin-
de sted. 
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6. Initiativer til styrkelse af turismen i Nysted og Omegn - evt. etablering af 
ny fokusgruppe 

 

 � Bestyrelsen tilsluttede sig, at der etableres en ny Fokusgruppe i NOF: “Udvikling 
af Turisme”.  

� I gruppen indgår ML som formand og Henrik Søby fra Skansepavillonen med 
flere.  

� Etablering af denne fokusgruppe passer glimrende ind i kommunens initiativer 
om fremme af turismen, fx Kystturismen.  

� Gruppen vil gennemføre en systematisk opfølgning vedrørende turistinitiativer 
og interessenter i dette arbejde.  

� Den endelige sammensætning af fokusgruppen vil afhænge af denne opfølg-
ning. ML 

   
7. Hajkutterregattaen Nysted-Rostock – NOF’s aktuelle og fremtidige virke.  
 � ML orienterede om arbejdet vedrørende gennemførelse af Hajkutter Regattaen.  

� NOF har ydet en væsentlig støtte til finansiering og realisering af regattaen.  

� Projektledelsen har været usmidig i samspillet med de øvrige aktiviteter i byen, 
jvf. ovenfor, lige som man har været tilbageholdende med løbende information 
om projektets fremdrift.   

� NOF vil, når årets Regatta er gennemført, tage Regattaens tilrettelæggelse og 
sit engagement i dette op til vurdering. Alle  

   
8. Medlemmer og økonomi  
 � Kassereren SHH redegjorde for foreningens aktuelle økonomi. Der er to hoved-

konti: Foreningskontoen, der har en saldo på 7000 kr. og ingen udestående 
fordringer. Info-Cafeens konto, der har en saldo på små 35.000 kr. Hovedpar-
ten af beløbet er disponeret til de mange aktiviteter, der indgår i Info-Cafeens 
virke, herunder til finansiering af plantning af blomster i byens plantekasser/-
skåle.  

� Der vil ske en udskiftning af forårsblomster med sommerblomster, når den ak-
tuelle blomstring giver anledning til det. Der har været en tilgang af frivillige, 
som har påtaget sig at knipse og vande blomsterne. Vandet sponsoreres af Ny-
sted Sejlklub. 

� Info-Cafeen har fået en særskilt CVR 33 62 85 95 

� Der har været en pæn tilvækst i medlemstallet og tilhørende indbetalinger. NOF 
har rundet medlem nr. 100. 

� Bestyrelsen besluttede at yde et bidrag på 1000 kr. til dækning af udgifter i for-
bindelse med afholdelse af borgermødet på Skansepavillonen. 

 

   
9. Eventuelt   
 � PB oplyste, at Vester Ulslev Borgerforening havde søgt om tilskud på 40.000 kr. 

til en legeplads fra kommunes landdistriktspulje. Beløbet er bevilget. 

� PB oplyste, at Nysted Gl. Skole holder 100 års jubilæum lørdag 11.juni. 63 hav-
de tilmeldt sig spisning på The Cottage. 

� Den 25. juni afholdes Byfest i Vester Ulslev. En række kendte politikere har til-
meldt sig begivenheden. 

 

   
X. Næste Bestyrelsesmøde  
 Næste bestyrelsesmøde afholdes 2011-08-22. Alle  
 


