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Tid til generalforsamling og foredrag 

Kulturmindeforeningen Nykøbing F. holder generalforsamling 

med efterfølgende foredrag om Nykøbings havneprojekt  

Første kvartal er altid forbundet med generalforsamlinger i landets foreninger, og i år er 

ingen undtagelse. Hos Kulturmindeforeningen Nykøbing F. finder denne begivenhed sted 

d. 23. marts og er, vanen tro, krydret med et efterfølgende spændende foredrag.  

“Denne gang skal vi høre om Guldborgsund Kommunes store planer for havnefronten i 

Nykøbing, der hen over de kommende år kommer til at gennemgå enorme forandringer. 

Fra at være et lukket område, skal havnen udvikle sig til et sted med liv og masser af 

aktiviteter. Et meget spændende byudviklingsprojekt, set fra min stol,” fortæller Anita Ulrik 

Sørensen, formand for Kulturmindeforeningen Nykøbing F.   

Havnen i Nykøbing F. skal over de kommende 10-15 år udvikle sig fra at være en lukket 

erhvervshavn uden offentlig adgang til et område med plads til promenade, ophold og 

leg. Et sted, hvor lokale og turister får faciliteter som kulturinstitutioner, hotel, café og 

boliger. Aftenens oplægsholder, Nina Ravn Munk, plan- og udviklingskonsulent fortæller 

om planerne for omdannelse af havnen, og hvordan arbejdet skrider fremad. 

“Det er et meget aktuelt emne at tage op, da et samlet byråd d. 19. januar 2023 

godkendte visionsoplægget for Bastebrohuset, en ny bygning, der skal etableres på 

netop havnen i Nykøbing. Et hus, der skal samle fire kulturinstitutioner i et nyt fællesskab 

under samme tag. Det hele ser meget lovende ud, da kommunen allerede er i gang med 

den første lokalplan for området, og vi I kulturmindeforeningen Nykøbing F. glæder os 

meget til at følge projektet og ikke mindst se, hvordan man får etableret og integreret 

nogle af de gamle kulturmiljøer som fx Markedshallen i det samlede billede,” fortæller 

Anita afsluttende. 

Arrangementet er kun for Kulturmindeforeningens medlemmer.  

For yderligere information og interview kontakt:  Anita Ulrik Sørensen, formand for 

Kulturmindeforeningen Nykøbing F. på: anulrik@gmail.com. 
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