
NET / Nysted Erhvervs- og Turistforening

Nysted den 5. marts 2023

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. februar 2023

Fremmødte: Gitte, Yvonne, Pia, Ann Marie samt gæster Tanja  Beckmann, Guldborgsund Kommune og Rune, Nysteds Hjerte.

Af hensyn til de indbudte gæster

behandles deres punkter 1 og 11 først.

Pkt. 1 Tilskud v/ Tanja Beckmann Guldborgsund kommune

Tanja spørger til projekter som NET kunne forventes at have brug for hjælp og evt. tilskud til.  Der nævnes i flæng.

Børneprojekt i samarbejde med Nysted/Vantore kirker. Mindre beløb op til max kr. 5.000 påtænkes

Spis-sammen med 2 x arrangement i år. Der kan søges strakspulje ved direkte henvendelse til Tanja. Det samme gælder

Bosætningspuljer. Størrelsesorden kr. 10.000 max.

Der kan også søges til badebro, vedligehold. Søgning af midler i Turisme og Kultur. Ved kulturelle arrangementer kræves at

man søger gennem foreningsportalen, da det ofte implicere musik eller lign. som kræver ekstra midler.

Forskønnelsesmidler generelt til beplantning ved havnen kontaktes Gitte Krogh. I forhold til legepladsen ved havnen er

Dialoggruppen i gang.

Sportsprojekter samt deres diverse spisearrangementer – søg ”Bevæg dig for livet puljen”

Frivillig- arrangementer – samling af alle foreninger – vil blive prioriteret fra kommunens side, her kan man også bistå med

hjælp på de sociale medier – måske støtte helt op til kr. 50.000. Yvonne efterspørger fredags-fyraftensmøder. Tanja orienterer

om, at alt hvad der kan tiltrække borgere og få dem til at blive i Guldborgsund kommune, kan hun kontaktes omkring. Der

efterspørges en statistik om hvorfor folk flytter fra Nysted og omegn.

Pkt. 11 Nysteds Hjerte v/Rune

Projektet tog start for omkring 5 år siden med Børneliv og Skatergruppen, som fik lavet en fin håndskitse med bålhytte og

insekthotel. Rune blev ny formand for B1909 og fik kontakt til KOMPAN og har nu fået bevilliget første beløb på kr. 1,5 million.

Der er 4 andre ansøgninger ude lige nu således at 1. fase kan gennemføres, hvilket vil sige skaterpark, legeplads og

atletikbane. Dette projekteres færdigt allerede inden årets udgang. Det samlede projekt er sat til 7 millioner, men kan skabes

step by step.

DGI-byen er også med inde over, og vil snarligt have møde med Guldborgsund Kommune. DGI vælger en dato og Rune samler

foreningerne. DGI vil fortælle hvordan foreningslivet på tværs af hinanden kan samarbejde. NET hjælper gerne med

administrativt arbejde i den henseende.

Lige pt startes lektiecafé op. Der kan tilbydes en del aktiviteter som er ”arvet” fra dartklubben. Der tænkes også på langborde,

mindfulness, skole-udendørsting m.v. som kan komme til lidt efter lidt. De meget flotte plancher fra KOMPAN tænkes lagt ud

på biblioteket og i infocafeen. Tanja får samtidig de 2 stk., der fremvises på mødet med til kommunen.

Tanja henviser til ”naturlandet app”. Vi kan tjekke Falsters Hjerte, som har shelter i Horreby, man kan låne med langborde og

grill. Her vil også kunne lukkes af og laves fællesarrangementer. Endvidere tilrådes det at kontakte Kulturfabrikken og

Brydeklubben Thor, der har et grønt areal som de tænker at arbejde med.



Det tilrådes at vi deltager i kommunens Samskabelsesforum: fællesskabet her består af kommune og foreninger, der taler om

flere emner der rør sig. Helle Bertram fra Guldborgsund kommune står for dette. NET burde være med. Forummet mødes én

gang i kvartalet efter invitation. Vi vil få mail om indbydelse.

Tanjas råd: hold fast i traditioner og fortæl historien!

Pkt 2 HavneprojektP

Den 12.01.23 deltog Pia og Gitte i møde omkring havneprojektet. NET har betalt for revision af udfærdigelse af projektet. Pia

vil nu skrive til Majbritt Dyring om NET skal fortsætte deltagelse i kommende møder, og hvad status generelt er.

Pkt. 3 Eventyrlige Nysted

Bestyrelsen deltog i møde d. 31.0123 og havde en god dialog omkring samarbejde. Der er møde igen d. 03.04.23 kl 18.00 på

Rådhuset, når den nye bestyrelse er indtrådt.

AM tager kontakt til Jens Frederiksen omkring kane og rensdyr. Skal der repareres noget? Forefindes der lyskæder til den.

Samtidig bedes om nøgle til Infocaféen.

Pkt. 4 Guldborgsund kommune/Lovestorm

Møde den 27.02. Blev gennemført med ca. 30 deltagere. Meget positiv respons.

Pkt. 5 Facebook/Instagram kursus

Det kan konkluderes at 2. del var bedst. Her var mere praktik end teori, hvilket blev positivt modtaget. Nye samarbejder

opstod. Gitte og Pia arbejder sammen på et årshjul med opgaver og mødedatoer.

Pkt. 6 Gårdbutik/Infocafé samt online infocafemøde

Marianne og Annette åbner blødt op i Påsken – 06.04.23 og herefter hver lørdag indtil den ”rigtige” infocafé starter. Mai-Britt

skal kontaktes for møde og dato (AM)

Borde og stole kommer lidt senere.

Pkt. 7 Nysted kirke og NET

Pia har deltaget i møde omkring Børneliv og Spis-sammen med Merethe Bandak. Børnearrangementer starter op i 2024 med

Fastelavn søndag d. 11.02. Det er tænkt at Børneklubben skal køre fra uge 8 til og med uge 16. Frivillige, modne voksne skal

hente børnene i skolen. De skal bede fadervor som i gl.dags søndagsskole samt deltage i aktiviteter som gåture, yoga, drama,

skattejagt og lettere madlavning. Der vil blive serveret saft samt boller/kage. Endvidere vil de skulle være i kirke sammen med

andre børn et par gange.

Børneattest kræves. Pia sørger for at ansøge på foreningsportalen. På næste bestyrelsesmøde indsamles cpr. Numrer.

Spis-sammen arrangementer vil være 2 gange i år: 18.09 og 20.11 i Sognehuset. Gitte og Pia deltager i møde omkring dette d.

17.04.

Måske kan det hænge sammen at købe maden udefra. Yvonne prøver at regne på det og lave en madplan. Der er pt indgået

kr. 3.000 fra Nysted Banko og NET giver ligeledes kr. 3.000.  Det foreslås at man skal kunne købe et måltid for kr. 30 pr. voksen

og kr. 10 pr. barn. Drikkevarer medbringer man selv – dog minus spiritus. Der kan eventuelt arrangeres foredrag eller musik til

disse arrangementer.

Pkt. 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes d. 21.03.23 på Rådhuset. Invitationer er sendt ud. Formandens beretning og regnskab er klar.

Køreplan for afvikling er lavet.

Pkt. 9 Flaggruppen 2023

Gitte har taget kontakt og er næsten nået i mål med at samle en gruppe. Det aftales at julebelysning sættes op 12.11 og tages

ned 29.12 samtidig med juletræet. Batterier sponsoreres af Brugsen og skal bestilles i god tid.

Gitte er i gang med at finde ud af om NET måske kan få en garage på Kettinge Skole til opbevaring. Der afventes svar.



Yvonne er tovholder for julebelysning og opbevaringsrum og sørger også for sodavand og bestilling af winerbrød til

morgenholdet.

Gitte laver kontaktliste færdig.

Pkt. 10 Dialoggruppen

Der var møde i gruppen 21.02. Det aftales at Gitte fortsat er tovholder 1, Yvonne tovholder 2 hvis Gitte ikke kan deltage i

møderne. Rune er tovholder på tjekning af om alt er OK omkring skakspil og bålhytte.

Pkt. 12 Sommermarked

Per Suhr har henvendt sig for at høre om NET vil står for noget under sommermarkedet som man vil afholde d. 10. og 11. juni

samtidig med at Villa Marina laver børneteater, tombola og mad.

Bestyrelsen er enige i, at det vil være bedre hvis man kobler sig på andre arrangementer for at få mere liv i byen, og vil foreslå

at sommermarkedet er samtidig med Regattaen og Middelalderfestivalen. AM henvender sig til Per Suhr og hører om det vil

kunne lade sig gøre.

Pkt. 13 Budget

Budgettet er oprettet, og det aftales at det ligger som fast punkt ved hvert bestyrelsesmøde, så man kan diskuterer evt. nye

tiltag/ændringer. Pia opretter en børnelivskonto og en erhvervsudviklingskonto på banken.

Pkt. 14 Næste møde

Næste møde er den 27. marts kl.17.-19.00 på Rådhuset. Det vedtages at forplejning skal bestå af smørrebrød v/Yvonne

Pkt. 15 Eventuelt

Gitte foreslår et byen har et overskudsskab med ”too good to go” produkter. Hun tjekker med fødevarestyrelsen om det er

tilladt og hvor det evt. kan stå.

Stubberup Bådelaug har søgt om støtte til hjertestarter og bestyrelsen beslutter at bevillige kr. 5.000 forudsat at man kan

skaffe resterende midler (samlet pris ca. 38.000) fra andre tilskudsgivere. AM giver besked om beslutningen til Stubberup.

Pia har arbejdet på at få Nysteds sæl på butiksdørene men afventer med at få gennemført til senere.

Det foreslås at lave et opråb til borgerne om at handle lokalt. Der er udarbejdet et OPRÅB som sendes ud sammen med

referatet.

NET burde have One-drive, således at alle bestyrelsesdokumenter kan hentes i ”skyen”. Det tilstræbes at der er 2 tovholdere

på alle opgaver, så ingen står alene.

Bestyrelsesmødet i april udsættes til 1. maj.

REF: AM
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