
                 
NET / Nysted Erhvervs- og Turistforening 

  
https://nysted.dk/ 

e-mail: NYSTEDNET@gmail.com 
Følg os på Facebook: Nysted Erhvervs & Turistforening 

 
Referat med dagsorden fra møde tirsdag den 20. september 2022 

kl. 19.00 på Nysted rådhus. 
 

A. Inviterede: Jens Frederiksen, Stella Nybrud, Ann Marie Larsen, Yvonne Larsen, Pia 
Sibborn, Gitte Jürs, Rune Sabroe, Susanne Winther-Nielsen, Mai-Britt Christensen  
 

B. Fremmødte: Jens, Pia F., Susanne, Gitte, Pia S, Ann Marie 
 

C. Afbud: Rune, Stella, Maibritt, Yvonne 
 

D. Gæster: ingen 
 

Punkt Orientering/Beslutning Ansvarlig 
1) Godkendelse af referat 
fra seneste møde 

Referatet er godkendt Alle 

2) Velkommen til nye 
 

Ingen nye inviteret  Susanne 

3) Havn til Gavn  
Jens kontakter Jesper Walli vedr. mulig 
overtagelse af Martins opgaver i ”Havn til Gavn 
projektet:  

Jens 

4) Julebelysningsgruppen:  
 

Seneste nyt om marked, juletræstænding mv. 
Susanne orienterede om møde med 
Eventyrlige Nysted om julemarked og møde i 
biografen med fremmødte der gerne vil 
deltage. Der var enighed om at hvis NET skal 
deltage økonomisk fx i form af annonce er det 
under forudsætning af, at vi bliver nævnt i alt 
materiale vedr. markedet.  
 

Susanne 
 
 
 
 

5) Gruppedefinitioner:  Fremlæggelse af ”gruppe definition” for egne 
grupper – udsat: 
Jf. beslutning på sidste møde ”Før næste møde 
skal alle prøve at lave en ”gruppedefinition” på 
hvad de anser for at være omfatte af gruppens 
ansvar/arbejdsområde. Dette skal ske for at 
sikre, at der er taget hånd om alle opgaver og 
for at 2 grupper ikke sidder og laver det 
samme.”  
 

 
Alle 
 
 
 
 



6) InfoCafe Udsat da Maibritt ikke kunne deltage.  
Ann Marie orienterede om at hun har deltaget i 
et møde vedr. den lille turisme og der var 
enighed om at invitere Pilehuset til næste 
møde da de havde udtrykt ønske om at deltage 
i Info Cafe. 
 

Maibritt/Ann 
Marie 

7) Bestyrelse: 
Med baggrund i Martin Damgaards død blev 
bestyrelsen rekonstrueret.  

Jens Frederiksen (formand) 

Stella Nybrud (næstformand) 

Susanne Winther-Nielsen (sekretær) 

Pia Sibborn (kasserer og administrator) 

Ann Marie Larsen (kasserer og administrator)  

Yvonne Larsen (suppleant) 

Der skete samtidig en omfordeling af 
arbejdsgrupper: 

Maibritt:  Infocafe med Ann Marie som back-up  

Pia S og Gitte Jürs Aktiviteter for 
Erhvervsmedlemmer 

Jens al kontakt til Guldborgsund Kommune 

Stella Dialoggruppen back up Susanne 

Det blev besluttet at der skal indkøbes en 
passende PC til kassereren + samme økonomi 
system som Nysted Sauna og Havbad har. Så 
kan Pia og Ann Marie sparre med saunaens 
kasserer. Der er kursus med til det nye system. 

Pia og Ann Marie sender kopi af sygesikring, 
kørekort og underskrift til Susanne/Jens så vi 
kan få ordnet banken.  Vi er så heldige at 
Svend-Helge vil hjælpe året ud og også 
færdiggøre Havn til Gavn projektet. 

Der er udsendt e-mail til medlemmer som 
bedes tilsende annonce til ”Velkomstfolder”  

ALLE 

8) kommende opgaver der 
skal fordeles. 

Der ansøges midler til Nysted folder ved 
Høeghs mindelegat. 
 

Ann Marie 



9) næste ordinære møde 
31-10-2022 kl 19.00 på Rådhuset 
Dagsordenspunkter sendes til Susanne på 
sus.winther.nielsen@gmail.com 

Senest den 17. oktober 2022 (Susanne forplejning) 

Susanne/alle 

10) evt.  
Pia, Gitte: Erhvervs- & medlemsgruppe. 

Pia og Gitte har været flittige. Der er sendt 
invitationer ud til NET-medlemmer om besøg 
på Hvidkilde Gård den 1. november kl. 18.00 
hvor man kan tage en ven med.  

Herudover er der planlagt Facebook og 
Instagram kursus hhv. den 9. januar og 20. 
februar 2023 på Nysted Skole (kun for 
medlemmer) 

Sidst men ikke mindst er der planlagt møde på 
Aalholm i april måned hvor man kan høre om 
Aalholms planer (kun for medlemmer). 

Det blev aftalt - at referater fra møderne 
fremover skal sendes til alle medlemmerne og 
hjemmeside når det er godkendt. 
https://nysted.dk/ 

 

    
 
Referent: Susanne 
 
 

NET har en lang række planer/intentioner, som vi håber kan foretages i 
2022/23: 
  

 Støtte op om erhvervsliv og turisme i Nysted og Omegn. 
  Drive turistkontor og frokostrestaurant i Nysted. 
 Afholde relevante møder og kursus for medlemmer. 
 Forsøge at etablere et fast fælles forum for foreninger i Nysted og Omegn. 
 Ved foreningens FLAGGRUPPE at sørge for flagning og julebelysning mm. i Nysted. 
 Ved foreningens BØRNELIV at bidrage til udvikling af legepladser, skaterbane og 
fortsætte med de vellykkede spiseaftener på Nysted skole. 
 At bidrage og støtte op omkring udvikling af arrangementer m.v. i Nysted og 
Omegn.  
 Ved foreningens BADEBRO GRUPPE at sørge for badebro og badehuse på Skanse 
Stranden. 
 At samarbejde med Haveforeningerne, Vandtårn Forening o.a. om udvikling af 
området. 
 At fortsætte samarbejde/møder med Guldborgsund Kommune om vedligeholdelse og 
udvikling af området. 
 At samarbejde med foreninger om afholdelse af Sommermarked og Julemarked. 
 osv" – Kom gerne med dine ideer. 

 


