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             Nysted den 25. januar 2023 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. januar 2023 

Fremmødt: Pia, Gitte og Ann Marie (AM) 

Afbud: Rune og Jens 

Udeblivende: Susanne og Yvonne 

 

Pkt. 1 Nysted Familie og AktivitetsPark 

Ann Marie kontakter Rune og beder ham fodre os med detaljer, derudover vil han fremlægge projektet på kommende 

Generalforsamling d. 21.03. Men vi har brug for at vide, om der skal budgetlægges noget. 

 

Pkt. 2 Formandens beretning udarbejdes 

I Jens’ fravær skriver AM på beretningen, og beder ham og resten af bestyrelsen om godkendelse. 

 

Pkt. 3 Budget 2023 

AM forelægger et budgetudkast ud fra de p.t. kendte poster. Der er et par uafklarede spørgsmål, som skal cleares med  

Svend-Helge (Pia kontakter). Endvidere skal kontingenterne tilrettes, idet der er nogle der har forudbetalt. Der oprettes  

derfor en ekstra indtægtskonto under kontingentnavnet: Halvpris 1. år. Når vi har styr på posterne sendes budgettet rundt 

til godkendelse. 

 

Pkt. 4 Opgavelister godkendes 

Godkendt 

 

Pkt. 5 Gårdbutik/Infocafe (AM) 

Der er endnu ikke modtaget svar fra PLAN Guldborgsund. Det drøftes at tage kontakt til Visit Lolland Falster, som var  

meget positiv overfor idéen med præsentation/salg af lokale produkter. 

Efterfølgende har AM fået oplyst, at der kan være yderligere ca. 1 måneds ventetid, idet PLAN er meget bagud med  

behandling af borgerhenvendelser. Punktet står derfor stadig afventende. 

 

 



PKt. 6 NET og Kirke (Pia) 

Menighedsrådsmedlem Merete Bandak har sammen med Pia et forslag om Børneklub én gang ugentligt evt. i tidsrummet 
14.15-16.15. Endnu ikke fastlagt. 

Børne vil blive hentet i SFO/Nysted skole kl. 13.30 efter tilmelding. 0-3 klasse. 

Der vil blive fortalt historier fra Biblen eller bogen ”Ord, Gud og Himstregimser” ligesom der vil være leg, spil, sang,  

Yoga, drama, madlavning, ture til f.eks. bålhytten, skattejagt og m.m. Der bliver serveret saft og boller og deltagelse er  

gratis (juni, juli og august ingen klub). 

Bestyrelsen tilslutter sig det gode initiativ.  

 

Pkt. 7 Generalforsamling 27/2-2023 + Pkt. 8 Vedtægter NET 2023 

Indkaldelsen udsendes medio februar. Vedtægter 2023 ligger på nysted.dk ligeledes medio februar. Datoen er ændret pga 
møde med Guldborgsund kommune og Lovestorm, som vi mener er vigtigt at deltage i.  

DEN NYE DATO FOR NET GENERALFORSAMLING ER FASTSAT TIL 21. MARTS 
KL. 18 PÅ NYSTED RÅDHUS INCL. SPISNING. 

 

Pkt. 9 Grupper inviteres til møde for at hilse på bestyrelsen 

Dette pkt. udsættes til efter generalforsamlingen 

 

Pkt. 10 Næste møde, forplejning m.v. 

Næste møde bliver 28.02 kl. 17.00-19.00. Pia medbringer lidt forplejning. Booker også møde hos Jakob (pedel) 

 

Pkt. 11. Eventuelt 

Gitte har god kontakt til Erik Damskier omkring input til hjemmesiden. Hun forslår, at han får en gavekurv, for sit arbejde, 
hvilket tilsluttes. Gitte foreslår endvidere at bestyrelsen udarbejder et årshjul. Gitte vil også forhøre sig om 
foreningsportalen. Hun vil også tage sig af deltagelse i dialoggruppen. Det foreslås, at de medlemmer der ønsker 
Nystedsælen sat på deres dør kan koordinere med Mytek. Bestyrelsen finder ud af hvordan. De kurve der endnu ikke er 
afleveret til info-caféhjælpere står afventende hos Bageren. 

Bestyrelsen drøfter at undersøge om NET kan få stillet et lokale til rådighed til opbevaring af materiale. Pia kontakter Pedel 
Jacob. Måske tilmed få et ”byhuskontor” ligestillet med det der er planer om i Gedser. Bestyrelse forsøger at indhente 
information om dette, som henlægges til senere projekt. 

 

Ref AM 

 

 

 

Nysted Erhvervs- og Turistforening - Nysted.dk - Facebook: Nysted Erhvervs & Turistforening - e-mail: nystednet@gmail.com  

                         Nordea reg. Nr. 0712 konto nr. 8966226804    MobilePay 411 495    Cvr.nr. 27 66 43 18  


