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NOF BESTYRELSESMØDE 2014-11-15            

 
TILSTEDE: Karen Andersen (vært), , Hans Jørgen Hansen, 
Karl Krarup (referent), Mogens Lundh, Arne Høegh , 
Svend-Helge Hansen (afbud), Benny Harvits (afbud)  
 
 
1. Godkendelse af Dagsorden 
Tiltrådt.  
 
2. Meddelelser 

- Bestyrelsen tager til efterretning, at Lions og Sejlklubben har meddelt, at de 
foretrækker at gennemføre en traditionel havnefest, hvor de står for den 
alene.  

- Overskuddet fra de sidste havnefestivaller er overført til NOF. 

- Medarbejderne fra InfoCafe var til et hyggeligt møde med ledelsen fra 
Aarestrup- foreningen, som orienterede om Aarestruphuset og foreningen. 
Man blev også enige om gensidigt medlemsskab af foreningerne. 

- Dialogmødet på Nysted Skole den 27.10 havde temaet: Hvad kan vi bruge 
hinanden til? ML, KA, HJH deltog i mødet. Skolen vil styrke 
tyskundervisningen. NOF formidlede kontakten til en gruppe på Femern, 
således at en gruppe unge fra Nysted Skole få dage efter var på en betalt 
dagsudflugt til Femern, hvor man spillede bordtennis mv med unge fra 
Femern. Skolen er også til foråret parat til at medvirke i den særlige aktion: 
Ren By Nysted, som er under forberedelse. 

- NOF er også i dialog med Engestofte om at medvirke til det kommende 
Jule-marked den 6. og den 7. december. Hvor Engestofte gør en særlig 
indsats for at promovere Lolland, landbrugsprodukter og kunsthåndværk fra 
Lolland. 

3. Borgerservice 

Arbejdet med Brugerundersøgelsen af Borgerservice i Nykøbing F, Nysted, 
Sakskøbing og Stubbekøbing skrider godt frem. Dataindsamlingen afsluttes 
inden udgangen af november. Herefter skal der skrives en rapport med 
indstilling til kommunen. Formålet med undersøgelsen er at bidrage til et 
velfunderet beslut-ningsgrundlag for Byrådets evaluering og beslutning om 
den fremtidige tilrette-læggelse af borgerservice i kommunen. 

4. Bosætning 
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Man konstaterede, at den udmeldte strategi helt koncentrerede sig om 
Nykøbing F, som kommunens dominerende center. Kommunen har den 
forventning, at man ved denne skarpe prioritering af Nykøbing, vil styrke 
kommunen som helhed, idet fremdrift for Nykøbing også vil give fremdrift til 
områderne uden for Nykøbing. 

Man konstaterede, at Bosætningsstrategien lagde afgørende vægt på 
skabelsen af et godt image for Guldborgsund Kommune. Man undrede sig 
derfor over de meldinger, der var kommet fra Lene Hatt, der beskrev 
kommunen som en gammel skrøbelig dame, og fra kommunaldirektøren, der 
beskrev borgerne her som mere syge, dårligere uddannet og mere 
arbejdsløse, end det var tilfældet i andre kommuner. 

Man undrede sig også over, at man ved udarbejdelsen af den forelagte 
bosætnings-strategi var begyndt helt forfra og overhovedet ikke udnyttede det 
store og gode materiale, som var blevet udviklet ved de foregående års 
indsats til fremme af bosætningen. Der var brugt mange penge på fx 
Landsbyfortællingerne. Men dem har man tilsyneladende ikke kendskab til, 
eller man har fuldstændigt glemt dem.  

Landsbyfortællingerne er en stribe film, der tegner et levende billede af 
kommunens mange lokale landsbyer og centerbyer. Filmene viser nærmiljøer 
med aktive borgere, med åbenhed over for nye borgere. Men fremhævelse af 
de attraktive levemuligheder i landdistrkterne uden for Nykøbing rimer 
åbenbart dårligt med fokuseringen på Nykøbing. 

5. Turisme 

Kommunen har meddelt, at der er afsat midler til videreførelse af InfoCafeens 
og NETs Havnecafe virksomhed i 2015. Der er allerede truffet aftale om 
beløbets fordeling og det fortsatte samarbejde om produktion og fordeling af 
informations-pjecer mv. 

NOF har meldt over for kommunen, at man gerne viderefører InfoCafeens 
indsats også i 2015. Det er i denne sammenhæng også tilkendegivet, at det 
forudsættes, at arbejdet kan videreføres inden for de kendte rammer i 
Rådhuset. 

6. Nysteds pleje og stand 

Ved dialogmødet med ledere fra Park og Vej, blev det aftalt, at de to store 
blomsterkummer genopstilles foran rådhuset. NOF påtog sig i den forbindelse 
at pynte dem til jul og holde dem med blomsterudsmykning i 2015. 

Der har været afholdt møde om, hvorledes man bedst sikrer, at Nysted 
fremtræder som en ren og smuk by. Det er aftalt, at der udsendes en 
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pressemeddelelse til alle om at deltage i Aktion Ren By Nysted, så snart 
vinterens sne er væk. 

Medvirkende foreninger er Nysted Erhvervs og Turistforening, Dansk 
Naturfredningsforening, Nysted afdelingen, Nysted Bevaringsforening, 
Nysted Facaderåd, Nysted og Omegns Fællesråd. 

 

7. Rådhuset 

Borgmesteren meldte ved foreningens generalforsamling i foråret, at man 
snart var parat til at tage fat på en nærmere behandling af spørgsmålet om 
den fremtidige anvendelse af rådhuset. NOF repræsentanter har modtaget 
flere besøg af Martin Lohse og embedsmænd, der arbejder med kommunens 
bygninger. Herunder viste vi, hvordan bygningen blev anvendt i dag, ligesom 
vi pegede på, hvordan den kunne udnyttes i fremtiden. Men vi har endnu ikke 
modtaget nogen tilkendegivelser. 

Da der allerede foreligger rammeplaner i Købstadsprojekt Nysted 2013+ som 
også tidligere har været drøftet på et borgermøde, og som er overdraget til 
både Lene Hatts og Martin Lohses udvalg ved tidligere lejligheder, så 
afventer vi mere konkrete meldinger fra kommunen, før vi foretager os 
yderligere. 

8. Fokusgrupperne 

Der foreligger en revideret oversigt over fokusgrupperne. Denne lægges op 
på nysted.dk (!!!!!!! ikke oplagt pr 14.12.05 ) 

9. NOF’s Julefrokost 

Julefrokosten afholdes hos Frede i Lions lokaler i lighed med sidste år. I år 
inviteres også bestyrelsesmedlemmers ægtefæller med til julefrokosten. 

10. Eventuelt 

Arne Høegh orienterede om, at Paragraf 17 udvalget ved Lene Hatt havde 
anmeldt deres besøg i Døllefjelde-Musse Naturpark. Mødet havde været en 
skuffelse. Udvalget mødte frem med mere end en halv times forsinkelse, og 
derefter havde de ikke tid til at høre på de oplæg, der var forberedt til 
udvalgets orientering om Naturparken og dens udviklingsplaner. 

11. Næste bestyrelsesmøde  

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Mogens tirsdag den 27.1 kl. 19  

KK141205 


