REFERAT: STIFTENDE GENERALFORSAMLING - NAKSKOV.NU
Den 10. december 2013 afholdtes stiftende generalforsamling for foreningen NakskovNU.
Der blev præsenteret en kort opsummering af foreningens formål uden indsigelser fra
de fremmødte interesserede. Herunder blev det understreget, at NakskovNU både
selv kan igangsætte eller blot understøtte projekter på Lolland, samt at hele Lolland indtænkes
som udviklingsområde, dog med Nakskov som udviklingsmæssigt og økonomisk centrum.
Herefter blev foreningens vedtægter gennemgået.
Til vedtægterne - der i øvrigt kan findes på foreningens hjemmeside www.nakskov.nu blev tilføjet til "§ 6 Medlemskab" at hvert medlem har én stemme, for at sikre, at foreninger
eller virksomheder, der vælger at blive medlem, ikke har stemmer tilsvarende antal ansatte
eller antal foreningsmedlemmer.
I "§8 Ledelse" havde sættenissen været på spil, da der stod at medlemmer der vælges til bestyrelsen i 2013,
først afgår i 20015. Dette blev naturligvis rettet til 2015.
Derudover var der ingen bemærkninger til vedtægterne.
Dernæst var der valg til bestyrelsen af NakskovNU, med følgende udfald:
Bestyrelsesmedlemmer:
Carsten Andersen
Bjarne Jensen
Flemming Willum Petersen
Henriette Hansen Bødewadt
Søren Rosenberg Jensen

Oksebæksvej 3
Fællesskabsvej 11
Jernbanegade 21
Rødbyvej 13
Maribovej 127 st.th

4900 Nakskov
4900 Nakskov
4880 Nysted
4895 Errindlev
4900 Nakskov

Teglgaardsvej 1
Rødbyvej 13

4900 Nakskov
4895 Errindlev

Suppleanter:
Henrik Petersen
Thomas Hansen Bødewadt

Posten som revisor for foreningen står stadig åben, og vi håber på, at et af de medlemmer som ikke
havde mulighed for at være tilstede til den stiftende generalforsamling, har lyst til at beklæde stillingen.
Derefter fulgte punktet "Eventuelt", hvor følgende projekter blev summarisk gennemgået:
Byfesten 03.05.2014
200 Turismecykler til Lolland
IronMan / Triathlon på Lolland
Dronningens Pakhus
Lastbilreklamer skal brande Lolland
Bl.a. var der forslag om at rykke for det tidligere stillede forslag, omkring samarbejde mellem CELF,
Kulturarvsstyrelsen og Dronningens Pakhus A/S, i forbindelse med en renovering af bygningen.
De igangsatte projekter vil blive gennemgået mere grundigt på det første bestyrelsesmøde,
hvorefter der vil følge et detaljeret referat, som vil kunne læses på www.nakskov.nu

Referent: Flemming Willum Petersen
Nysted, 11.12.13

