
NYSTED OG OMEGNS FÆLLESRÅD.

Referat af fællesmøde NET/NOF

Mandag d. 27. januar 2020 kl. 17.00

hos JF Totalbyg ApS. 

Deltagere:

Fra NET: Jens Frederiksen, Susanne Winther, Ann Marie Larsen.

Fra NOF: Birgitte Jørgensen, Karl Krarup, Arne Høegh, Flemming 
Henriksen.

Mødets dagsorden som udsendt med indkaldelse:

1. Status siden sidst

2. Orientering om LAG projekt

3. Orientering vedr. Aalholm

4. Eventuelt

1.

Karl Krarup refererede fra seneste bestyrelsesmøde i NOF d. 22/1, at den 
siddende bestyrelse i NOF ved den kommende generalforsamling d. 3/3–2020
har besluttet at meddele forsamlingen, at bestyrelsen i NOF nedlægger deres 
mandater med omgående virkning. Såfremt generalforsamlingen ikke vælger 
ny bestyrelse vil den siddende bestyrelse derfor indstille til forsamlingens 
godkendelse, at Nysted og Omegns Fællesråd/NOF nedlægges ved en 
ekstraordinær generalforsamling til afholdelse jf. foreningens vedtægter.

Dette blev taget til efterretning af mødets deltagere.

Herefter almindelig samtale om bordet om vanskelighederne ved at finde 
kandidater til bestyrelserne i de foreninger, der arbejder med at varetage 
byens og omegnens interesser.

/flh                                                              Referat af fællesmøde NET NOF - 27012020.odt                                                         1 af 2



Vigtigheden af en fælles indgangsportal på internettet blev diskuteret. 
Herunder rettighederne til hjemmesiden www.nysted.dk, der er opbygget af og
vedligeholdes af Erik Damskier. Guldborgsund Kommune har i forbindelse 
med kommunalreformen i 2007 meddelt NOF eksklusivitet på domænet.

2.

Ved det seneste møde med LAG projektfolkene 22/1 på Nysted Skole blev det
debatteret hvilket af de indsendte forslag til projekter, der skal arbejdes videre 
med. Det blev forslaget  ”Kan havneområdet blive mere attraktivt?”. (se også 
referat i ”Folketidende” fra torsdag 23/1). Spørgsmålet om højvandssikring af 
havneområdet blev diskuteret. Et byfornyelsesprojekt for Nysted bymidte med 
Realdania som hovedsponsor blev nævnt.

3.

Jens Frederiksen berettede om kontakt til Aalholm Gods efter ejerskiftet. Ved 
de afholdte LAG projektmøder har der været forslag fremme om etablering af 
stisystemer, kondibaner mm. I Aalholms skove.

Endvidere har den lokale ”Industri- og Håndværkerforening” et tilbud om at 
(gen)etablere aftenbelysning af selve slottet.

Der er i skrivende stund ingen tilbagemelding.

4.

Lokalet på havnen, hvor i dag udstillingen ”Vindens Verden” holder til, er bragt 
i forslag til anden anvendelse f. eks. som ”Turistkontor”. Det er dog fortsat 
tvivlsomt om lokalet er/bliver til rådighed. Udstilling med varer fra lokale 
producenter er undersøgt. Der er en vis interesse i at udstille produkter, men 
ikke i at stille personale til bemanding. Med Visit Lolland-Falster som den nye 
operatør på turistområdet forventes fokus at være på de etablerede 
turistkontorer i Marielyst, Nykøbing F., Maribo og Nakskov (?). Så de lokale 
INFO-butikker forventes at måtte klare selv med det samme økonomiske 
tilskud som kommunen har ydet i tidligere år – men nu formidlet gennem VLF.

Mødet slut kl. 19.00

Der er ikke aftalt nyt møde.

Referent

Flemming Henriksen
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http://www.nysted.dk/

