
NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.  
 

Referat af BESTYRELSESMØDE tirsdag den 
5. december 2017 kl. 14.00 på Nysted gl. 
Rådhus.  
 

Fraværende: Karen Andersen, Henrik Olsen. 

 

Dagsorden: 

Nyt punkt 0: Meddelelser. 

0. Meddelelser. 
Jens Højgaard m. fl. har afsluttet projektet ”Indsamling af information af 
væsentlig lokalhistorisk betydning”. Projektet har resulteret i fremstilling af 
en række DVD’ere med interviews af forskellige lokale personligheder, der 
alle har besiddet stor lokalhistorisk viden. Denne viden (DVD’erne) vil nu 
blive overgivet til Lokalhistorisk Arkiv.  

NOF har tidligere politianmeldt ejeren af Adelgade 31 for manglende 
oprydning på grunden. Anmeldelsen førte til, at ejeren blev idømt bøder, 
indtil oprydning havde fundet sted. Ejeren har imidlertid anket sagen, så vi 
afventer afgørelse på anken.  

NOF har fra Guldborgsund Kommune modtaget høringsmateriale til 
”Lokalplansforslag nr. 185”, der handler om opførelse af bade- og 
saunafaciliteter ved den gamle kalkværksbro nær Skansen. NOF har ingen 
bemærkninger til det fremsendte, men synes i øvrigt, at det er et udmærket 
projekt. Karl Krarup fremsender høringssvar.  

1. Hvordan kan vi bedst promovere Nysted og Omegn i 
forhold til Kommunens udviklingsplaner? 
NOF er indstillet på et tættere samarbejde med NET, og Karl Krarup har 
udarbejdet et arbejdspapir til drøftelse med NET. Papiret, som passende 
kaldes ”Nysted og Omegn 2020”, indeholder en række fokuspunkter, der 
hver især skal være med til at udvikle Nysted og Omegn, og som meget 
gerne skal indgå i Kommunens planer for området. 

 



2. Skal vi sammen med NET eller alene arbejde på at 
overtage Nysteds gl. rådhus med henblik på at 
etablere et ”borgerhus”? 
NOF tager initiativ til drøftelse af emnet med NET. NET inviteres til et 
fællesmøde med NOF på Nysted gl. Rådhus med henblik på drøftelse af de 
mange muligheder, der er for udnyttelsen af bygningen. NOF har tidligere 
udarbejdet forslag til brug af bygningen, og dette forslag kan danne baggrund 
for yderligere ideer/initiativer. 

3. NET og NOF har tidligere talt om en løsning på 
problematikken om et værksted til Smakkelauget. 
Hvorledes kommer vi videre? 
Nuværende og kommende borgmester John Brædder har tidligere givet 
udtryk for, at han gerne medvirker til at skabe en fornuftig løsning på 
problemet om et kommende smakkelaugsværksted på Havnen. Karl Krarup 
tilskriver borgmesteren om dette. 

4. Dato for fællesmøde med NET. 
Karl Krarup kontakter NET med henblik på fællesmøde på Nysted gl. 
Rådhus i januar 2018, gerne i uge 3. 

5. Eventuelt. 
Intet 
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Jens Jensen  

 

  

 

 

       

 


