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ML 
PB - Afbud 
SHH - Afbud 

 
Pos. Emne  Initiativ 
1. Godkendelser  
 � Nærværende referat er godkendt af Bestyrelsen inden udsendelse.  
 � Den udsendte dagsorden blev tiltrådt.   
   
2. Meddelelser generelt  
 � Meddelelsesmaterialet refereres under de enkelte punkter.  

   
3. Status for planlægningstiltag i Nysted  
 � Arbejdet med den bevarende lokalplan for Nysted er rykket et skridt videre og 

behandles på det kommende møde i Teknik og Miljøudvalg.  

� Man konstaterede, at udkastet i høj grad inddrog bidragene fra Styregruppen 
og Arkitekt Søren Vadstrups Byrumsanalyse.  

� Således har Byrådet på deres møde den 14. juni med henvisning til forslagene 
fra Nysted diskuteret mere fleksible procedurer for den fremtidige anvendelse 
af boliger med helårsstatus.  

� Endvidere har Teknik- og Miljøudvalget med baggrund i det nye: Udkast til Lo-
kalplan 132 for Nysted, fundet, at en række af Nysteds ideer og forslag bliver 
temaer for debat og evt. Implementering indenfor kommunens lokalplan arbej-
de i øvrigt. 

 

   
4. Fremtiden for Det Gamle Rådhus  
 � Der er rettet henvendelse til Borgmesteren den 16. maj, der understreger be-

tydningen af Rådhuset for byen med anmodning om at blive gjort bekendt med 
planerne for Rådhuset.  

� Man har endnu ikke modtaget nogen officiel reaktion på henvendelsen. 

 

   
5. Info-Cafeens åbning og generelle aktiviteter 2012  
 � Info-Cafeen er åbnet planmæssigt den 1. juni samtidig med, at der var åbning 

af Landt udstillingen.  

� Info-Cafeens aktivitetsprogram, budget og bemanding er på plads.  

� Gruppen af frivillige har nu rundet 20 personer, hvilket er meget positivt. 

 

 

   
6. RådhusGalleriet Frants Landt udstillingen  
 � Der var fuldt hus i Byrådssalen ved borgmesterens åbning af Frants Landt ud-

stillingen den 1. juni.  

� Udstillingen, der de første to dage tiltrak over 200 besøgende, er planlagt at 
fortsætte frem til søndag den 29. juli, hvor den vil blive en foranstaltning i for-  
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bindelse med ’Nysted for Alle’ arrangementet, som p.t. planlægges. 

   
7. Sankt Hans aften på Skansen  
 � Planlægningen og forberedelserne til Sankt Hans festen på Skansepavillonen 

ved NOF og LIONS i samarbejde med indehaveren, skrider godt frem.  

� Der vil være gril med grise på spyd, fadøl og jazz musik ved ”Salty Dogs”. 

 

   
8. Havnefest 28.7 og Nysted for Alle 29.7  
 � Havnefesten finder sted lørdag den 28.7 under de kendte former.  

� Søndag den 29.7 er NOF vært for en videreførelse af ”Nysted for Alle” fra 
2011.  Det endelige program, som vil kræve hjælp og deltagelse fra NOF’s be-
styrelse og medlemmer, er under udarbejdelse. 

 

   
9. Havnen og havneområdets manglende vedligeholdelse  
 � Der er rettet skriftlig henvendelse til kommunen om den svigtende vedligehol-

delse med anmodning om, at der snarest sker en genopretning af forholdene. 

� Henvendelsen, der er udfærdiget af formanden for NOF, er også underskrevet 
af formændene NET, Nysted Bevaringsforening, Nysted Sejlklub og Grundejer-
foreningen Havnefronten.   

� Der er ikke modtaget nogen skriftlig reaktion, men i dagene derefter har der 
været afsat ekstra mandskab, hvilket har hjulpet på nogle af værste problemer.   

 

   
10. Kystens beboere og forhold til lokalsamfundet  
 � Der har ikke været aktuelle henvendelser fra borgere i Nysted vedrørende 

utryghed ved klienter fra Kysten.  

� Den påtænkte henvendelse fra NOF til de ansvarlige afventer udviklingen. 

 

   
11. Medlemmer og økonomi  
 � Punktet blev udsat, idet kassereren var bortrejst  

   
12. Eventuelt   
 � Der blev orienteret om Erhvervs- og turistudvalget nye turistaktiviteter vedrø-

rende de kystnære områder 
 

   
X. Næste Bestyrelsesmøde  
 � Afholdes mandag den 2012-08-27 kl. 19 hos AH. Alle  
 
 


