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By- og Land 
 

Formandsmøde 25.10.2008 i Middelfart 
 
Ole Kjærulff deltog i et udmærket formandsmøde i Middelfart 25.10 med forskellige indlæg om 
fredning, byplan og bevaring. 
Vi har udover deltagelsen i dette møde ikke været aktive i forbindelse med landsforeningen, 
hvilket vi bør vi følge mere op på – der er meget at hente hos By- og Land af viden og 
inspiration. 
 

Udvikling af foreningen 
 
Vi har haft et møde med Næstved kommune ang. en bedre samarbejde – indtil videre har 
kræfterne ikke rakt til en udbygning af dette.  
 
Det overvejes løbende hvordan foreningen kan gøre sig mere synlig i lokalsamfundet, bl.a. 
har vi løbende en diskussion om hjemmeside, brochurer, tryksager, arrangementer m.v.  

 
Diplom 2008 
 

Venligheden på Rønnebæksholm 28.10. 2008 med deltagelse af ejendoms-udvalgets 
formand Hans R. Hansen som udover at holde en takketale overgav en kopi af skødet på 
familiens ejendom underskrevet af Grundtvig. Udover Hans R. Hansen holdt arkitekten på 
restaureringen Peter Bering en fin gennemgang af restaureringsforløbet. Næstved Kommune 
ved Niels Erik Nørregård var efterfølgende vært ved et arrangement på Rønnebæksholm. 

  
Spar Nord sponsorerer arrangementet med 3.000 kr. Vi er glade for dette bidrag. 

 
Kommuneplan og kulturmiljøer 
 

Vi har responderet  på Næstved Kommunes oversigt over kulturmiljøer med bl.a. forslag til 
indsættelse af Havneparken og Wedex ved Næstved Havn,  råstofbrydning ved bl.a. kalklejer 
i Trælløse, Næstved kaserne, Rytterskolen i Vallensved, Teknisk skole, Kirkepladsens skole 
samt hele kvarterer som Fixvejkvarteret, gymnasiekvarteret og Dyssegårdskvarteret. Vi er 
efterfølgende blevet kontaktet af Susanne Outzen, Næstved Museum for en uddybning af 
forslagene. 

 
Sager 
 
 Indre Vordingborgvej 34. 

Der blev sat skorstene på Indre Vordingborgvej 34 – en lille sejr for bygnings-miljøet i byen. 
 
 Krumport 12 / Østergade 13. 

Vi var kort involveret i arbejdet for at lave indsigelse mod den påtænkte opførelse af en ny, 
ikke særlig følsomt indpasset ejendom på gavlen af Krumport 12.  Sagen ser ud til at være 
stillet i bero p.g.a. de dårlige økonomiske tider. 

 
 
Bygningsforbedringsudvalget 
 

Ole Kjærulff sidder p.t. i Bygningsforbedringsudvalget der har uddelt midler til forskellige 
byggerier i og udenfor Næstved i 2008. 

 
Facaderådet 
 

Jørgen Risager og Kristian Gramstrup sidder begge i facaderådet i Næstved kommune og har 
der især været beskæftiget med sagen om facaden på Stålgården, Næstveds mest markante 
funkisejendom fra 1934. 
 



Desværre er sagen ikke afsluttet endnu. Det trækker ud med at få lukket sagen – om det så 
end bliver med en positiv eller negativ udgang for det historiske bygningsmiljø i Næstved  

 
Besøg og udflugter 
 

Besøget på Gunderslevsholm, arrangeret af Kristian Gramstrup var en overordentlig stor 
succes med deltagelse af i alt 90  deltager der blev vist rundt på det smukke gods med Claus 
Neergaard som rundviser og vært. 
 
Der bliver muligvis en tur mere da der var flere der ikke kunne komme med på de to besøg. 
Det er atter Kristian Gramstrup der arrangerer. 
 
 
Ole Kjærulff 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


