
NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.  
 

Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 
8. november 2016 kl. 14.00 på Nysted gl. 
Rådhus. 
Fraværende: Søren Lauerberg og Henrik Olsen. 

Følgende dagsorden blev godkendt. 

 

0. Meddelelser. 
NOF har modtaget 5.000 kr. til Projekt Bregningestenen fra Thorkild 
Høeghs mindelegat. 

Karen Andersen og Sv. Helge Hansen mulige deltagere i kursus om 
puljeguides. 

Møde i den aktuelle kreds af lokalråd den 16.-11. i Sakskøbing. Karl 
Krarup og Jens Jensen deltager. 

Broholdet har den 20. okt. taget badebroen ved Skansen op. Fælles 
spisning af gule ærter efterfølgende. 

NOF støtter Saunaklubbens projektarbejde med 5.000 kr. 

1. Lægning af løg. 
Dato for lægning af påskeliljeløg fastsættes, og det aftales, hvor 
løgene skal lægges. 

Karen Andersen og Hans Jørgen Hansen planlægger, hvor løgene skal 
lægges. Drøftes også m. Gitte Krogh fra Park & Vej på kommende 
dialogmøde. 

2. Ny kommuneplan og mødet 1. oktober med 
kommunen. KK. 
KK’s oplæg til mødet udsendt tidligere. 

Karl Krarup kunne orientere om et godt møde d. 1. okt. på Sofieskolen.  
Karl Krarups indlæg omhandlede også cykelstier, og han foreslår, at NOF 

 



i samarbejde med Kettinge Bylav tilskriver Kommunen med henblik på 
etablering af en cykelsti til Nykøbing.  

Jens Jensen kontakter Kettinge Bylav v. Helle Løye ang. fællesskrivelse. 

3. Samarbejdet mellem lokalråd og Guldborgsund 
Kommune. KK. 
KK’s oprindelige forslag udsendt tidligere. 

Dialog med kommunaldirektøren. KK. 

NOF afventer stadig svar på det af Karl Krarup - på vegne af kredsen af 
lokalråd - fremsendte forslag til Kommunen: ”Principper for samarbejde 
mellem Lokalråd og Guldborgsund Kommune”. Det besluttedes, at sagen 
tages op til drøftelse med kredsen af lokalråd, så der kan rettes fælles 
henvendelse til Kommunen. 

4. Dispensationer fra Lokalplan 132 – særligt 
Skibsbrostræde 4. KK. 
NOF følger op på sagen, idet der ønskes en bedømmelse af lovligheden 
omkring beslutningen af kommunens dispensation til byggeriet. 

5. Ren by. KA.  
a) rengøring i Nysted by 

Et godt initiativ, som tåler gentagelse. Forhåbentlig med flere 
deltagende. Arrangementet har fået god opmærksomhed i pressen. 

b) rensning af gadelygter 

Problemet tages op på dialogmødet med Gitte Krogh fra Park & Vej. 

6. Rensning af cykelruten fra Nysted til Holten 
Strand. KA. 
Cykelrutens vedligeholdelse er mangelfuld, og den gror langsomt men 
sikkert til. Ønskeligt med grundig afskrabning/rensning, så stien gøres 
mere farbar. Problemet drøftes med Gitte Krogh fra Park & Vej på 
dialogmødet. 

7. Asfaltarbejder i Nysted by. KA. 
Også dette punkt drøftes med Gitte Krogh fra Park & Vej. 



8. Belysning på Aalholm Slot. SHH. 
Gitte Krogh fra Park & Vej orienteres om gamle aftaler ang. belysning. 
Muligheden for genoptagelse af belysning samt henvendelse til Aalholm 
drøftes. 

9. Deltagelse i Julemarked på Gl. Torv den 3.-12. KA 
og SHH. 
Karen Andersen tager initiativ til pyntning af juletræ i forhallen på Nysted 
gl. Rådhus den 3.-12.  

God ide, hvis julearrangementer fremover koordineres, så de finder sted 
den 1. søndag i Advent. 

10. Fastsættelse af dato for generalforsamling. 
SHH. 
Generalforsamlingen finder sted den 14. marts kl. 19.00 i Sognehuset. 
Karen Andersen formidler aftale om lokalet. 

11. Regnskabsopgørelse. SHH. 
Sv. Helge Hansen gennemgik regnskabet. Taget til efterretning. 

12. Nytårskur?? SHH. 
Nytårskuren finder sted lørdag den 21. januar 2017 i lokalerne på 
Skansevej 1. 

Karen Andersen tager sig af det praktiske omkring arrangementet. 

Karl Krarup står for indbydelser. 

13. Dialogmøde m. Kommunen. 
Dialogmødet med Gitte Krogh fra Park & Vej foreslås afholdt onsdag den 
23.-11. eller fredag den 25.-11. 

14. InfoCafeen 2017. 
Karl Krarup kontakter evt. emner til posten som tovholder for 
InfoCafeen. 

 



15. Trafik og skilte. 
Hans Jørgen Hansen udarbejder liste over forældede forbudsskilte i byen. 

Rundsendes til bestyrelsen. 

16. Hundeskov. 
Hans Jørgen Hansen udarbejder kortskitse til arealets placering. 

Tages op på mødet med Gitte Krogh. 

17. Bankfuldmagt. 
I øjeblikket er det kun NOF’s kasserer, der har adgang til NOF’s konti. 

Dette er uheldigt, så fremover har også formanden fuldmagt til 
foreningens konti. 

18. Eventuelt. 
Karen Andersen udarbejder kortskitse til ønskede placeringer af 
affaldsbeholdere. Rundsendes til bestyrelsen. Placeringerne drøftes med 
Gitte Krogh. 

Nye bænke er opsat i byen. 

Karen Andersen er i dialog med formanden for kommunens Tekniske 
Udvalg om manglende oprydning i byen. 

 

Referent 

Jens Jensen 

 
  

 

 

 

 

       



 


