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Referat af bestyrelsesmøde den 2012-12-13 

 
 Til stede 

 
 
 

Arne Høegh 
Hans Jørgen Hansen 
Benny Harvits 
Karl Krarup  
Mogens Lundh 
Palle Borst 
Svend-Helge Hansen 
Arja Sørensen 

AH 
HJH 
BH 
KK - Referent  
ML 
PB  
SHH 
AS – Suppleant  

 
Pos. Emne  Initiativ 
1. Godkendelser  
 � Nærværende referat er godkendt af Bestyrelsen inden udsendelse.  
 � Den udsendte dagsorden blev tiltrådt.   
   
2. Meddelelser   
2.a � Bruno L. Jeppsson har meddelt, at han trækker sig fra bestyrelsen, idet andre 

opgaver kræver hans opmærksomhed. Bestyrelsen udtrykte sin beklagelse af 
dette og håbede, at BLJ vil deltage i generalforsamlingen i 2013, så der blev lej-
lighed til på passende vis at takke for hans store indsats i NOF.  

� Arja Sørensen er suppleant og ønsker at fortsætte i denne rolle. Hans Jørgen 
Hansen, valgt som suppleant indgår som ordinært medlem af bestyrelsen.   

 

2.b � Som kvittering og påskønnelse af de mange frivilliges gratis arbejde i året 2012 
blev der i NOF regi afholdt en julefrokost for de frivillige torsdag den 6.12. i Lions 
lokaler.  

� Der var 30 deltagere, som havde en god aften med juletræ, julemad og julesan-
ge. Man så meget gerne begivenheden gentaget i 2013. 

 

2.c � Forud for Fortælleaften i Byhuset den 12. november havde NOF bestyrelsen 
holdt et forberedende møde som medarrangør af begivenheden. 

� Fortælleaftenen havde en meget fin tilslutning med op mod 100 fremmødte og 
et dusin fortællinger ved borgere i Nysted og Omegn. Der var fortællinger både 
fra Vester Ulslev, Døllefjelde Musse og fra borgere i Nysted og tilflyttere. 

� Fortælleaftenen blev filmet, og det forventes, at der kommer en film på Guld-
borgsund Kommunes hjemmeside i lighed med filmene om fortælleaften i Kettin-
ge og andre landsbyer.  

� At kommunen havde ønsket Nysted med, skal ikke forstås sådan, at kommunen 
har klassificeret Nysted som en landsby, men at der var så mange aktiviteter i 
gang der, at man gerne ville havde Nysted med i præsentationen af Guldborg-
sund Kommune. 

 

2.d � 19. september deltog Mogens Lundh og Karl Krarup i en evaluering af turistsæ-
sonen 2012. Fokus var her på Marielyst og Nykøbing F.  

� Den nye direktør for BLF blev præsenteret og gav sine visioner for udvikling af 
turistindsatsen. 

 

2.e � 7. november deltog Mogens Lundh i et evalueringsmøde i Business LF.  

� Her udtalte direktøren, at Nysted var et vigtigt sted at satse på i markedsførin-
gen af området over for såvel turister som bosætningsmæssigt. 

� Det blev oplyst, at man stadig havde problemer med Info-standernes funktions-
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dygtighed. En service mellem Info-Cafeer og Turistkontorer og BLF kaldet In-
foBoard forventedes at blive taget i brug i nær fremtid. 

2.f � LF KATALOG 2012 genoptrykkes med enkelte redaktionelle tilpasninger som en 
katalog for LF 2013. Nysted optræder med en fælles dobbeltside. 

 

2.g � En Femern Bælt gruppe, der gennem turisme skal søge at fremme grænseover-
skridende samarbejde og kulturel forståelse, vil med NOF som initiativtager tage 
kontakt til busvognmændene for at skabe turistrejser, der ikke bare går fra LF til 
Tyskland, men også bød på rejser til LF. 

 

2.h � BLF er i færd med at udarbejde et samlet kort over cykelruter på LF og har i den 
forbindelse udtalt sig rosende om de kort for cykelruter, som er udarbejdet af 
Erik Damskier.  

� Brochurerne, der distribueres fra InfoCafeen i Nysted, vil indgå i den nye BLF-
publikation. 

 

2.i � 8. november deltog Mogens Lundh i et møde med repræsentanter for Guldborg-
sund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Ålholm om regulering af 
vandstanden i Rørsøen.   

� Det forventes, at der i nær fremtid etableres et afløb til Noret, således at vand-
standen i Rørsøen holdes på et acceptabelt niveau. 

 

3 & 4. Privatisering Nysted Havn / Nysted Lystbådehavn  
 � Kommunen havde indkaldt til møde på Rådhuset den 6. november om Nysted 

Lystbådehavn. Projektet for renovering af havnen blev præsenteret. Kommunen 
angav, at man gerne så, at havnen blev privatiseret, således at brugere af hav-
nen overtog driften. Man ville aflevere havnen i renoveret stand.  

� Kommunen var på mødet repræsenteret ved formanden for Teknik og Miljøud-
valget Arne Gråe og direktør Bruno Andersen samt chefen for vej, projekt og 
ejendomme Christian Refstrup, driftsplanlægger Jørgen Hilleke samt havnefoged 
Henrik Andersen. Fra Nysted deltog repræsentanter for Roklubben, Nysted Sejl-
klub, Nysted Bådelaug, Nysted og Omegns Fællesråd og Grundejerforeningen for 
Strandvejen. 

� Formanden for Nysted Sejlklub, Margot Hansen, er kontaktperson i forhold til 
kommunen. Kommunen har fremsendt et omfattende materiale den 6. december 
om havnen. Og der er aftalt et møde med kommunen den 17. 1december i Ny-
sted Sejlklub, hvor de førnævnte foreninger fra Nysted også er repræsenteret. 
Nysted Roklub har meddelt, at de ikke er interesseret. 

� På bestyrelsesmødet var der bred tilslutning til, at NOF gik ind som en aktiv part 
med henblik på at finde en konstruktiv løsning, der kan sikre, at Nysted Havn 
fremtræder som en attraktiv og effektiv havn for sejlere, og som et smukt og at-
traktivt sted for byens borgere og besøgende.  

� Det blev konstateret, at havnen er byens væsentligste attraktion, som borgerne 
føler ejerskab for. 

� Mogens Lundh og Karl Krarup repræsenterer NOF i forbindelse med havnesagen. 

� Det blev også påpeget, at Nysted Havn adskilte sig fra for eksempel Sejlklubben i 
Nykøbing Falster ved, at der var store dele af det egentlige byområde, som ind-
gik i kommunens aktuelle afgrænsning af havnen. Det er således en klar udfor-
dring at sikre finansieringen af de mere generelle bymæssige opgaver som veje, 
parkeringspladser og grønne områder. 

� I tilknytning til overvejelserne om privatisering af havnen blev det fremført, at 
man havde erfaring for, at sejlklubber og andre foreninger, som blev privatiseret, 
fremtrådte på en attraktiv måde i kraft af de pågældende foreningers ildsjæles 
engagement og arbejde og deres muligheder for at skaffe midler fra andre kilder 
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end kommunen. I Nysted kunne man tage Sejlklubben og Bådelauget som ek-
sempel ligesom Nysted Vandtårn. 

� Der var med en enkelt dissens fuld tilslutning til, at man fra NOF’s side ved drøf-
telsen med kommunen søgte at finde en løsning, hvor man privatiserede havnen 
og de tilstødende grønne områder under forudsætning af, at der kan findes en 
fornuftig finansieringsmodel for drift og vedligeholdelse af havnen. 

   
5. Projekt ”Det Gode Værtsskab”  
 � Kommunen har iværksat et projekt ”Det gode Værtsskab”, som har til formål at 

fremme tilflytningen til Guldborgsund Kommune – både fra andre dele af landet 
og fra nabolande som Tyskland og Holland. 

� Mogens Lundh indgår som repræsentant for Nysted og Omegn i projektet. Ket-
tinge Bylaug har meddelt, at de gerne ser Mogens Lundh også repræsenterer 
dem i projektet. Der vil blive brug for flere aktive i sagen. 

� En af opgaverne er at finde folk, som kan og vil virke som ambassadører / kon-
taktpersoner for mennesker, der overvejer og/eller kan motiveres for at flytte til 
Guldborgsund Kommune. 

� Man arbejder stadig med formulering af projektet og dets indsatsområder. Man 
henvender sig til mennesker i erhverv med og uden børn, ligesom man peger på 
den tredje alder som en gruppe mennesker, som man med fordel kunne præsen-
tere Lolland-Falsters kvaliteter for. 

� Det er allerede bestemt, at man deltager i markedsføring af Guldborgsund Kom-
mune over for hollænderne ved en Skandinavisk Messe i Holland i januar, hvor 
også lokalt udpegede repræsentanter for Kettinge-Frejlev og Nysted deltager. 

� Bestyrelsen tilkendegav, at de så med velvilje på initiativet. 

 

 

   
6. Samarbejde med øvrige foreninger i Nysted og Omegn   
 � NOF kan glæde sig over et godt samarbejde med foreninger i byen omkring 

events og konkrete sager. 

� Man har således aftalt, at den traditionelle havnefest afløses af en Forårsfest 1. 
juni på det grønne område, hvor Middelalderfesten finder sted. 

� Man vil også afholde Skt. Hans Fest på Skansen / Skansepavillonen den 23. juni. 
 

   
7. Nyhedsbrev og markedsføring  
 � Nyhedsbrevet, som Erik Damskier har påtaget sig at redigere og udsende, blev 

rundsendt ultimo november med fokus på forestående juleaktiviteter. 

� Mogens Lundh er af repræsentanter for NET og Saxkjøbing Avis blevet anmodet 
om at forfatte en Nytårshilsen med fokus på byens og foreningslivets aktiviteter i 
2012-2013. Han vil derfor med udgangspunkt i konklusionerne fra Fortælleafte-
nen formulere en Nytårshilsen. ML 

   
8. Medlemmer og Økonomi  
 � Svend-Helge Hansen oplyste, at der er kommet 8 nye medlemmer til NOF siden 

sidst.  

� Økonomien er god, og der er aktuelt en samlet positiv balance på ca. 30.000 kr., 
med alle udgifter betalt. 

 

   
9. Eventuelt   
9.a � Udvalget for Erhverv- og Turisme havde Helhedsplanen for Nysted og Omegn på ML 
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dagsordenen den 24. april.  

� Mogens Lundh følger op med henblik på at høre, hvor sagen er nu. 

9.b � Arja Sørensen oplyste at Tyskundervisningsklubben var oppe på 30 medlemmer, 
og at man fik besøg den 4. maj af ca. 30 gæster fra Eutin, som modtog under-
visning i dansk.  

� Dette samarbejde om tysk/dansk sprog- og kulturfremme forventes at kunne 
indgå som et led i projektet Det gode Værtsskab. 

 

9.c � Arne Høegh orienterede fra møder vedr. LAG midlerne. LAG projektet ophører 
med udgangen af 2013. Der er formodentlig beskedne midler at hente for 2013. 

� Der stilles i øvrigt meget betydelige administrative krav i forbindelse med forvalt-
ning af midlerne. 

 

9.d � Arne Høegh orienterede fra et møde i Realdania regi.  

� Fra RealDanias side lægges meget stor vægt på, at kommunen går aktivt ind 
som en vægtig partner i større projekter. 

 

9.e � Karl Krarup orienterede om en meget positiv artikel i Weekendavisen 2012-12-07 
om landsbyen Errindlev: Gør-det-selv-landsbyen.  

� Deltagerne supplerede med oplysninger om, at det var et sted, hvor man kunne 
og ville noget selv – og havde held med det.  

� Arne Høegh, som kender Errindlevs ildsjæle, vil invitere dem til at holde et ind-
læg på NOF’s Generalforsamling i marts 2013. AH 

   
X. Næste Bestyrelsesmøde  
 � Afholdes torsdag den 2013-01-31 kl. 19.00 Alle  
 
 


