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             Beretning 2012  
 
Bestyrelsesmøder 
 I 2012, som var foreningens 25'de leveår, har der været afholdt 2 bestyrelsesmøder, heraf 1 før sidste general-
 forsamling.  
  
 På mødet i maj konstituerede foreningen sig med Ole Kjærulff som formand, Peter Engberg som næstformand, 
 Jonna Arentsen som kasserer og Susanne Outzen som sekretær. Med andre ord ingen ændringer 
  
 I 2013 har bestyrelsen indtil nu været samlet 1 gang. 
 
 
By- og Land 
 Kontakten til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, almindeligvis betegnet By & Land, er i det forgangne 

år udelukkende varetaget af kassereren. 
 
 
Udvikling af foreningen. 
 Vi agerer stadig i bremsesporene fra den økonomiske krise, som stort set har standset byggeri og handel med huse.  
  
 Mængden af anmodninger om "indgreb" mod eksisterende bygningsbevaringsværdier er samtidigt faldet drastisk., hvil-

ket har gjort bestyrelsens arbejde i 2012 meget lettere.  Der har sige og skrive kun været 2 tilfælde, hvor vi har proteste-
ret mod nedrivning - men, som fast praksis efterhånden er, ikke blevet hørt. 

  
 Vi må tage til efterretning, at der ikke fra politisk side i Næstved Kommune har været interesse for at udbygge et samar-

bejde med os. Men det skal vi ikke lade os kue af. (Vore venner i Præstø har det heller ikke nemt.) 
  
 Det overvejes,  hvordan foreningen kan gøre sig mere synlig i lokalsamfundet, bl.a. har vi løbende diskussion om be-

søgs-, diskussions- og oplysningsarrangementer, emner for tildeling af diplom samt, hvorledes vi kan få fat i ildsjæle fra 
de 16 lokalråd, som geografisk dækker hele kommunen. Lige nu ville det have været rart med en aktiv bevaringsgruppe 
i Fensmark, hvor en ny lokalplan, der tillader at Glaskroen rives ned, netop er ude i høring.   

   
 
Diplom  
 Der blev heller ikke uddelt diplom for veludført bevaring i 2012.  
 
 Bestyrelsen er enige om, at der vil blive uddelt et diplom i år 
  
 Sidste gang, vi uddelte et diplom, var til Rønnebæksholm (Grundtvigs pavillon "Venligheden") -  og vi fandt i bestyrel-

sen, at nok fortjener Herskabsstalden stor ros, men kun at præmiere kommunale renoveringer er ligesom for ensidigt. 
 
 
Sager – lokalplanforslag, nedrivninger mv. 
 Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 - 2024:  I april 2012 kommenterede vi forslagets mange smukke ord, men efter-

lyste en arkitektur- og bypolitik, der udvikler byen og sikrer et godt urbant miljø. Vi pegede på, at den nuværende hovsa-
prægede udvikling skulle ændres til en pro-aktiv planlægning, hvor kulturmiljøet indgår som en væsentlig parameter i de 
intelligente planer, som Næstved Kommune i den grad har brug for. Samtidig tilbød vi på et møde at uddybe vore ideer, 
og vi understregede vort håb om, at Næstved Kommune ville medvirke i en god dialog og et samarbejde.             

 
 Bevarende lokalplaner: I 2012 blev der ikke vedtaget bevarende lokalplaner. I starten af 2012 var der høring på en ud-

mærket lokalplan for Brandelev landsby, en naturlig følge af at byrådet havde besluttet ikke at give nedrivningstilladelse 
til bindingsværksstuehuset på Holmevej 36. Ejeren protesterede, og det lykkedes familien at få samlet så mange pro- 
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 tester sammen, at byrådet i april 2013 vendte på en tallerken - og besluttede at give tilladelse til nedrivning af huset. 

Den bevarende lokalplan blev derfor aldrig til noget.  
  
 Lokalplaner, der kun omhandler en eller et par bygninger:  Hovedparten har ikke givet anledning til initiativer, kun en  

enkelt skal nævnes.  Vi argumenterede for, at virksomheden Emerson's ansøgning om tilladelse til at rive villaen på 
Åderupvej 43 ned ikke skulle imødekommes, idet bygningen var en af de mest bevaringsværdige bygninger på Åde-
rupvej.  I Kommuneplanatlas Næstved fra 1991 var bygningen bedømt at have middel bevaringsværdi - men det er   
over 20 år siden. Selvom vort anskrig fik pæn presseomtale, og flere politikere udtalte sig mod nedrivning, blev ned- 
rivningstilladelsen givet uden stor debat. 

 
 
Næstved Bygningsbevaringsfond 
 Peter Engberg er medlem af fondsbestyrelsen, men har ikke deltaget i møder i 2012  
 
 
Arbejdsgruppen for Stadsgruppen. 
 Lars Noltensmeier repræsenterer foreningen, men har ikke deltaget i møder i 2012. 
 
 
Andre aktiviteter 
 Bestyrelsen har uden  succes søgt at finde købere til  de i 2011 erhvervede rabatbilletter til færgen fra Frederikshavn til   

Oslo. 
 
 Foreningens formand fik arrangeret en udmærket hel-sides omtale i Sjællandske af vor forening i forbindelse med ned-

rivningen af Holmevej 36 i Brandelev.  
 
 Vi har netop besigtiget arealerne ved det tidligere "Holmegaard Glasværk", hvorom Næstved Kommune har sendt et lo-

kalplanforslag i høring. Det er bemærkelsesværdigt, at lokalplanforslaget bruger mange smukke  ord på bevaringsvær-
dier, på unikt industrielt miljø, på eneste tilbageværende glasværk i landet mm.  Ikke desto mindre giver lokalplanen til-
ladelse til nedrivning af Glaskroen, Glasværksvej 34, og det hvide hus med stråtag, Glasværksvej 22. Samtidig oplyses 
det, at der i oktober 2012 er givet tilladelse til nedrivning af villaen Glasværksvej 26. Platanerne foran Glaskroen tillades 
også fældet. 

 Høringsperioden udløber den 30.04.2013.  Vi arbejder på en indsigelse. 
 
 
Forlader bestyrelsen      
 Heldigvis ingen - men krisetiderne, specielt i byggesektoren, har kunnet mærkes i bestyrelsen, hvor de medlemmer, 

som tjener til deres udkomme i "den pulserende verden", naturligt har måttet give det daglige og fremtidige virke første 
prioritet. 

 
 
13.04.2013 / Peter Engberg 


