
                     
Nysted Erhvervs- og Turistforening           
            

 Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 28. november 2022 kl. 17.00 – 19.00 
 

 

A. Deltager: Jens Frederiksen, Gitte Jürs, Ann Marie Larsen, Pia Sibborn-Larsen. 
 

B. Afbud: Rune, Maibritt, Yvonne 
 

Referat fra NET bestyrelsesmøde d. 31. oktober 2022 blev godkendt. Fremover godkendes referat af 
bestyrelsesmedlemmer 8 dage efter møde og udsendes til alle medlemmer samt lægges på Nysted.dk 
 

Møde var helt og holden afsat til at udarbejde forretningsorden samt beskrivelser af arbejdsopgaver for 
bestyrelsen og arbejdsgrupper. Beskrivelse af kasserens arbejdsopgaver så som henvendelser til medlemmer, 
udsendelse af opkrævninger, nyhedsbrev o.lign samt velkomst til nye medlemmer. Pia og Gitte er 
medlemskoordinator. Ann Marie tager sig af kontoplan og bogføring. 
Jens udarbejder beskrivelse af opgaver for formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 

Kommende bestyrelsesmøder afholdes sidste mandag i måned kl. 17.00 – 19.00 eller aftales. Juli og december 
er mødefri. 
 

Budget 2023 lægge på bestyrelsesmøde i januar måned.  
 

Generalforsamling afholdes mandag d. 27. februar kl. 18.00 på Nysted Rådhus incl. spisning og drikkevarer. Pia 
udarbejder invitation og udsender til alle medlemmer ifgl. vedtægter. 
 

Kommende arrangementer i Nysted Erhvervs- og Turistforening: 
 

09.01.2023 
Facebook kursus på Nysted skole mandag d. 9. januar 2023 kl. 18 – 20 for Erhvervs- og Deltidsmedlemmer.   
Tilmelding til Gitte eller Pia på e-mail: bageri@live.dk eller nystedbilvask@gmail.com   senest 20.12.2022 
 

30.01.2023 
Virksomhedsbesøg mandag d. 30. januar 2013 kl. 18 – 20 for alle medlemmer på Nysted Varmeværk. 
 

20.02.2023 
Instagram kursus på Nysted skole mandag d. 20. februar kl. 18 – 20 for Erhvervs- og Deltidsmedlemmer. 
 

27.02.2023 
Nysted Erhvervs- og Turistforening afholder den årlige generalforsamling for alle medlemmer.  
 

APRIL 2023: 
Virksomhedsbesøg på Aalholm Slot april 2023 for alle medlemmer – Dato ikke fastlagt! 
 

NET har en lang række planer/intentioner, som vi håber kan foretages i 2023: 
  

 Støtte op om erhvervsliv og turisme i Nysted og Omegn. 
  Drive turistinformation og støtte 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!                  

Referent: Pia Sibborn-Larsen 


