
Referat af generalforsamling i 
Nysted og Omegns Fællesråd 
tirsdag den 19. marts 2019. 
 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Flemming Henriksen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Valg af stemmetællere blev 
udsat til en evt. afstemning.  

2. Beretning fra bestyrelsen. 

Beretningen for 2018, som var delt op i 18 punkter, blev aflagt af 
formanden, Karl Krarup. Det var en omfattende beretning, som 
efterfølgende kun gav anledning til en kort debat. Beretningen kan læses 
på Nysted.dk i sin fulde længde. 

Debatten kom ikke overraskende til at handle om Guldborgsund 
Kommunes beslutning om igen at ensrette Adelgade. Beslutningen er 
truffet på baggrund af en underskriftsindsamling, som er afleveret til 
formanden for Teknik, miljø og ejendomsudvalget, Peter Bring-Larsen. 
Ca. 200 underskrivere har ønsket ensretningen genindført, og på 
baggrund af dette har udvalget truffet sin beslutning.  

Der var indlæg både for og imod ensretningen, ligesom der også var 
forslag om forskudt parkering samt forlængelse af ensretningen, så den 
også kom til at omfatte den sydlige del af Adelgade og Fiskergade. Der 
synes dog at være enighed om, at den trufne beslutning ikke umiddelbart 
omgøres. 

Et påtrængende emne som højvandssikring blev også drøftet. Dele af 
Strandvejen samt Havneområdet bliver oftere oversvømmet, og der bør 
handles på problemet. Nysted Bådelaug har nedsat et Højvandssikrings-
udvalg, som på et indledende stade arbejder med problemet. 

3. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter. 

Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet ud fra de tidligere vedtagne 
fokuspunkter. Disse kan ses på Nysted.dk  

 

 



4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Desværre er kassereren, Bertel Frederiksen, sygdomsramt, og Karl 
Krarup gennemgik derfor InfoCafeens og Foreningskassens regnskaber. 
Begge regnskaber blev godkendt. 

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

Karl Krarup fremlagde budget for InfoCafe og Foreningskasse for 2019. 
Kontingentet foreslås uforandret til 100 kr. for medlemmer og 200 kr. 
for foreninger. 

Budgetter og kontingenter blev godkendt. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bertel Frederiksen 
(modtager ikke genvalg), Hans Jørgen Hansen (modtager 
genvalg) og Karen Andersen (modtager ikke genvalg). 
Yderligere to bestyrelsesposter er vakante og ønskes besat. 

Valgt blev Birgitte Jørgensen, Merete Mortensen og Lisbeth Hart-Hansen. 
Der var genvalg til Hans Jørgen Hansen, og desuden er Arne Høegh 
allerede indtrådt i bestyrelsen. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Søren Laurberg 
(modtager genvalg). Der skal vælges yderligere en suppleant, 
da Arne Høegh, som var suppleant, er tiltrådt bestyrelsen. 

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

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

Søren Laurberg blev genvalgt som suppleant, og Flemming Henriksen blev 
nyvalgt som suppleant. 

Bo von Würden og Jette Rosenfold blev begge genvalgt. 

8. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

9. Eventuelt. 

 Erik Damskier orienterede om flytning fra gammel til ny 
hjemmeside og om den nye sides opbygning. ED vil meget gerne 
have respons på hjemmesidens indhold og opbygning og i 
særdeleshed input til denne. 



 Arne Høegh roste NOF og i særdeleshed Karl Krarup for stor 
arbejdsindsats, og AH slog til lyd for en sammenlægning af NET og 
NOF på længere sigt, så man fremstod som én forening. Dette ville 
betyde større gennemslagskraft. Der var generel opbakning til 
AH’s forslag i forsamlingen.                                                                                             
Karl Krarup oplyste, at der allerede arbejdes på en kommende 
sammenlægning.          

 Jens Højgaard orienterede om de Blå postkassers indhold og 
placering.      

 Bjørn Ohl oplyste, at Rådhusgalleriet havde haft 1000 besøgende 
sidste år. BO hæfter sig ved, at Rådhusgalleriet er en del af NOF.    

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 

Karl Krarup takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, Karen Andersen og 
Bertel Frederiksen, for deres arbejde i NOF. Der var ligeledes tak til Erik 
Damskier for hans arbejde som redaktør på hjemmesiden og endelig tak til 
Flemming Henriksen for hans ledelse af generalforsamlingen.                                                      

 

Referent 

Jens Jensen 

 


