
Referat af generalforsamling i 
Nysted og Omegns Fællesråd 
tirsdag den 14. marts 2017. 

 

Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  

Flemming Henriksen blev valgt som dirigent. Jette Rosenfold og Finn 
Rosdahl blev valgt som stemmetællere. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

2. Beretning fra bestyrelsen.  

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for 2016. Beretningen var 
opdelt i 21 punkter, der tilsammen beskrev årets arbejde i NOF. Hele 
beretningen kan læses på www.Nysted.dk under NOF. 

Erik Damskier mente, at kendskabet til NOF skulle udbredes mere både 
i Nysted og Omegn. 

Finn Rosdahl beklagede, at NOF ikke længere var ”paraplyorganisation” 
for de lokale foreninger, og Flemming Henriksen påpegede, at Kom-
munen gerne så, at området kun havde et talerør. Imod dette argumen-
terede Karl Krarup, Sv. Helge Hansen og Jørgen Hansen, der alle mente, 
at de enkelte foreninger følte sig så selvstændige, at de ikke ønskede at 
være under nogen paraply. Derimod synes samarbejde om sager af fælles 
interesse at være vejen frem. 

Smakkelaugets byggeplaner på havnen drøftedes. Jens Jensen orien-
terede kort om problemstillingerne omkring det ønskede byggeri og om 
hvordan holdningerne til byggeriet var delte. 

Beretningen blev herefter godkendt med applaus. 

3. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter.  

Det besluttedes at fortsætte i samme spor som hidtil. NOF har en række 
fokuspunkter, hvorefter bestyrelsen arbejder, og generalforsamlingen 
ønsker dette arbejde fortsat. 

 



4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

Kassereren fremlagde og gennemgik de reviderede regnskaber for såvel 
Foreningskassen som InfoCafeen. Begge blev godkendt. 

5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det 
kommende år.  

Kassereren gennemgik budgetterne for 2017 for Foreningskassen og 
InfoCafeen. Budgetterne blev godkendt. 

Næste års kontingent forblev uforandret 100 kr. for medlemmer og 200 
kr. for foreninger.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Svend Helge Hansen, 
Hans Jørgen Hansen og Karen Andersen. Alle modtager 
genvalg.  

Alle 3 medlemmer blev genvalgt med applaus. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Arne Høegh og 
Bertil Frederiksen.  

Begge blev genvalgt. 

Valg af bilagskontrollant. På valg er Bo von Würden. Modtager 
genvalg.  

Bo von Würden blev genvalgt. 

Valg af suppleant for bilagskontrollant. På valg er Jette 
Rosenfold. 

 Jette Rosenfold blev genvalgt. 

8. Indkomne forslag.  

Der var ikke indkommet forslag. 

9. Eventuelt.  

Kort orientering om NOF’s samarbejde med embedsmænd fra 
Kommunen. 

 Følgende temaer bør snarest tages op med Kommunen:  

Ved kraftig regn er der store problemer med materiale, der skylles ned 
på Strandvejen fra stien ved Skibsbrostræde.  

Store huller ved parkeringspladser ud for Strandvejen 17.  



Adgang til toiletter på Havnen – eller mangel på samme. 

 Jens Højgaard orienterede om baggrunden for plantningen af træer på 
Wichmandsvej ned mod Efterskolen. 

 

Hermed kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, og formanden takkede 
herefter dirigenten for god ledelse. 

 

Referent 

Jens Jensen 

 


