
 

 
 
NET / Nysted Erhvervs- og Turistforening  
  
Referat med Dagsorden fra møde mandag den 31. oktober 2022 kl. 19.00 på 
rådhuset 
 
Formalia: 
 

A. Inviterede: Jens Frederiksen JF, Stella Nybrud SN, , Ann Marie Larsen AML, Yvonne 
Larsen YL, Pia Sibborn PS,   Gitte Jürs GJ, Rune Sabroe RS,  og Susanne Winther-Nielsen 
SWN; Mai-Britt Christensen  

B. Fremmødte: Gitte Jürs, Pia Sibborn, Ann Marie Larsen og Susanne Winther-Nielsen 
C. Afbud:  Jens, Stella, Rune, Yvonne 
D. Gæst: Pilehuset.Lolland@gmail.com  Marianne Sahl og Anette 

 
 

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

Godkendt og udsendt til medlemmerne. Alle 

2) Velkommen til nye 
medlemmer i foreningen 
og gæster på mødet. 
 

Velkommen til Pilehuset v Marianne Sahl og 
Anette som er inviteret til at komme og 
fortælle om deres planer om 
udstilling/engagement i Info Café på Nysted 
havn. 
Derefter startede vi med pkt. 6 incl. pkt. 3 
 

Pia /Gitte 

3)  Frokost Cafe 2023 
Blev behandlet sammen med pkt. 6 

Jens og Pia S.  
 
 
 

4) Julegruppen:  
 

Seneste nyt om marked,  juletræs-tænding 
mv. 
Susanne orienterede om hvad der er sket siden 
sidst. Der har ikke været møder i julegruppen 
siden sidst. . Susanne har haft jævnlig kontakt 
med ”Eventyrlige Nysted”, der står for at 
planlægge julemarkedet i år. De ”gamle” 
foreninger NET, Lions, Aarestrupmuseet har 
budt ind med det de ”plejer” i forbindelse med 
julemarkedet og nogen foreninger har udvidet 
så de også åbner om søndagen.  NET har meldt 

Susanne 
 
 
 



ind med det vi plejer at stå for dvs. forplejning 
ved juletræs-tænding.  
Vi plejer at have en annonce i avisen hvert år ½ 
side med program for julemarkedet og ½ side 
med vores medlemmers annoncer. Kristell har 
tidligere sagt, at hun foretrækker, at 
annoncørerne er ”julemarkedsrelevante” og 
ikke blot den lokale vvs’er /murer (medmindre 
de er sponsorer) . Kristell har sendt et katalog 
vedr. julemarkedet, så vi kunne se hvad der 
manglede penge til fx kælkebakken mv.   
 
Vi havde Kristell med på tlf. og bevilgede kr. 
3000,- til Eventyrlige Nysted øremærket til 
annoncen.  
 

5) referat fra Dialogmøde Susanne orienterede om at der havde været 
møde i dialoggruppen.  
Kristell deltog i mødet på vegne Eventyrlige 
Nysted og Gitte Krogh var meget begejstret 
efter hun blev orienteret om markedet og fik 
kopi af det foreliggende program. Gitte 
orienterede om Fremtoningspuljen, hvor der 
kunne søges midler til byen – herunder de af 
Kristell og ønskede ”markedshuse” a la Nyhavn 
der kunne genbruges både til efterfølgende 
markeder og ved hajkutter Regatta og andre 
events i byen.  Gitte har bord og bænksæt på 
lager.  Susanne har været på tur rundt i Nysted 
med Hans-Jørgen Hansen og Arne Andersen for 
at se hvor der kan stå ekstra borde/bænksæt 
og Københavner bænke. Mødereferat med 
bilag er vedlagt. 

Susanne 
 
 
 
 

6) InfoCafe 2023 Pilehuset var inviteret på opfordring fra Ann 
Marie vedr. evt udstilling/engagement i 
InfoCafé, 
 
Marianne Sahl og Anette præsenterede en ide 
om en lille gårdbutik/cafe i Infocafeen – der 
kunne sælge lokale produkter i samarbejde 
med Infocafe’ens øvrige aktører – herunder 
kunstnerne. På den måde kunne åbningstiden 
blive længere på dagsbasis. 
 
Da både Tokkerupgård og Kildevejen er 
lukket/lukker skal man fra Nysted køre langt 
for at få de gode lokale grøntsager/frugt. En 
butik på havnen kunne afhjælpe dette. 
 
Pia og Gitte foreslår, at der laves et samarbejde 
med fx slagter/bager m.fl. om at levere 
morgenbrød, sandwich, smørrebrød mv.  efter 
forudgående bestilling.  
 

Maibritt 
Christiansen/Jens 
F, Pia S.  



Herudover skal der være mulighed for at 
servere kaffe og dagens kage. 
 
Der var enighed om at det var en god ide og 
værd at forsøge, hvis Maibritt, der pt står for 
Info-Cafeen, kan sige ja til det.  
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
Marianne og Anette, Ann Marie, Gitte Jurs og de 
vil forsøge at få Dorthe Schilling og Gitte Rask 
med i gruppen da de begge sidder inde med 
relevant erfaring.   
Der er mange instanser der skal tages i ed, ikke 
mindst fødevarestyrelsen og Guldborgsund 
kommune. 
 

7)  Orientering om næste erhvervs 
arrangement på Hvidkildegård den 1. nov  
 
Der er pt. 41 tilmeldte til arrangementet som 
er det første medlemsmøde i lang til for 
Erhvervs- og Private medlemmer. 
 
Det blev aftalt at Pia/Gitte slår et slag for 
Erhvervsfolderen der uddeles til tilflyttere, 
under mødet.  
 

Pia S og Gitte J 

8) ) kasserer Mobile Pay, Medlemslister mv.  
 
Der er indkøbt pc til kassereren.  
 
Foreningen har endelig fået MobilePay 411495.  
 
Ann Marie, Gitte og Pia har holdt møde og 
kigget på administrator medlems- og 
regnskabsprogram. Det meldes NET til.  
 
Medlemmer opfordres til at kigge på siden 
Nysted.dk og på Facebook Nysted Erhverv og 
Turistforening. Det er muligt at få gratis 
reklame for sin virksomhed på begge sider. 
 
Ann Marie og Pia har fordelt kasserer posten 
mellem sig. Ann Marie står for at sende 
fakturaer ud – Pia står for det administrative 
arbejde med opdatering af medlemslister mv.  
samt bogføre div bilag.   
Budgettet laves i samarbejde med bestyrelsen. 
Når budget lægges for 2023 får hver gruppe i 
NET en pose penge, som de så har ansvar for.  
 
Ann Marie orienterede om flere relevante 
puljer der er værd at søge og kom med flere 
forslag om hvad der kunne søges til (fx gåtur 
med familie incl. samtidig oprydning i området. 

Pia S, Jens og 
Susanne 



Thorkild Høegh fonden har støttet NET 
arbejdet med kr. 40.000 som er øremærket ny 
udgave af Nysted Brochuren.  
Ann Marie og Jens fik overrakt beløbet på The 
Cottage 2. november 2022 
 

9) næste ordinære møde Ny møderække fastlægges på mødet  
 
Det blev besluttet, at vi går tilbage til, at NETS 
møder fremover finder sted sidste mandag i 
måned. 

alle 

10) ”Hvem gør hvad”  De sidste navne skal sættes på bobleplanen 
  
Pia omdelte en ny arbejdsplan. 

alle 

11) Havn til Gavn  Hvordan er forespørgslen til Jesper Walli 
gået er der fundet en anden tovholder. 
 
Afventer næste møde.  

Jens 

12) evt.  Flaggruppen plejer at blive inviteret til møder i 
NET-regi 1 gang årligt. Det er ikke sket under 
Corona.  Det er Hanne Bruun der skal 
kontaktes, så de evt kan komme på næste 
møde eller mødet i januar.  
 
Pia har haft kontakt med Nysted kirke (Merete 
Bandak) Hvordan kunne NET og Nysted kirke 
have et samarbejde ? 
Merete har netop udgivet sin nye bog med titel 
”GUD, ORD OG HIMSTREGIMSER” 
Bogen fortæller spændende og sjove bibel 
historie og kunne være et emne for aktivitet i 
forening børneliv. Merete Bandak vender 
tilbage, efter møde i menighedsråd.  
 
Tommy Mytek er ved og lave vores logo 
”NYSTED SÆLEN” som opsættes udvendig på 
NET erhvervsmedlemmers butikker. Det er en 
gammel tradition, som nu genoptages. 
Desuden er der bestilt NET visitkort.  
 
Ann Marie har forplejning med til næste NET 
møde som er på Nysted Rådhus, mandag d. 28. 
november kl. 19 – 21 
Det vil være dejligt hvis der meldes afbud til 
alle i god tid – det er dumt at slæbe med til 10 
personer, hvis der kun skal bruges til 6.  

 

    
 
Referent:  Susanne 
 
 
 
 


