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             Beretning 2013 
 
Bestyrelsesmøder 
  
 I 2013 har der været afholdt 2 bestyrelsesmøder, heraf 1 før sidste generalforsamling.  
  
 På mødet i juni 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 2014 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 2013 meget lettere.   
   
 Næstved Kommune har fået nyt byråd ved årsskiftet.   Vi må tage til efterretning, at der ikke længe fra politisk side i 

Næstved har været interesse for at udbygge et samarbejde med os. Men det skal vi ikke lade os kue af. (Vore venner i 
Præstø og Vordingborg 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.    

 
   
 
Diplom  
 Der blev heller ikke uddelt diplom for veludført bevaring i 2013.  
 
 Bestyrelsen er enige om, at der bør blive uddelt et diplom i år 
  
 
 
Sager – lokalplanforslag, nedrivninger mv. 
  
 Vi kæmpede for at bevare Glaskroen mm. i forbindelse med lokalplan 050 for glasindustri i Fensmark.  
 Vi protesterede mod, at nogle af bygningerne i Værkstedsbyen blev nedskrevet fra 4 til 5 i bevaringsværdi, hvorefter 

pågældende bygninger reelt kan tillades revet ned uden forudgående annoncering af ansøgning herom.  
 Vi pegede på, at forslaget opererede med et kun 100 cm bredt plantebælte, hvilket var meget smalt. Kun heri fik vi 

medhold - i den endelige lokalplan blev bæltets bredde øget med 50 cm!! 
 
 Vi kan kun begræde, at Åderupvej 43 og Bryggerlodden 2 i Karrebæksminde blev revet ned i 2013 - og at vejen er banet 

for snarlig nedrivning af Holmevej 36 i Brandelev og Glaskroen samt Glasværksvej 22 i Fensmark.  
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 Vi har kæmpet for at alle 4 bygninger blev bevaret. 
  
 
Næstved Bygningsbevaringsfond 
  
 Peter Engberg er medlem af fondsbestyrelsen og har deltaget i et møde i 2013. 
   Fonden har i 2013 givet støtte til renovering af stentrappe på Gunderslevsholm, til Kompagnihuset samt By- og 

Fiskerimuseet i Karrebæksminde.  
 
 
 
Arbejdsgruppen for Stadsgruppen. 
   
 Lars Noltensmeier repræsenterer foreningen. Der afholdes møder i forskellige fora, men der ses ingen fremdrift. 
 
 
 
Andre aktiviteter 
  
 Peter Engberg holdt i maj foredrag i Y-mens Club om Bevaringsforeningens målsætning og virke. 
 
 Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur er ved at være færdig med en vurdering af bymiljøet i de historiske 

bykerner i hver af landets 76 middelalderkøbstæder. Vi har netop fået rapporten til kommentering før endelig udgivelse. 
Det er i sandhed sørgelig læsning. Der er 6 byer, der har fået den meget sure smiley. Næstved er den ene. Vi har fået 
laveste karakter og der fremhæves flere dårlige eksempler men ingen gode. 

 Vi vil forsøge at drøfte denne med relevante politikere i Næstved Kommune. 
 
 Fra Gunderslevholm er foreningen blevet kontaktet om et eventuelt samarbejde om en organiseret genbrugsforretning 

for gamle byggematerialer, med fokus på munkesten, granit og kalksten i alle afskygninger, bindingsværk, gammelt 
tømmer samt stålvinduer. 

 Når vi ved mere om "projektet", vil vi kunne melde mere præcist ud.  
 Der er ingen tvivl om, at der er brug for ildsjæle, ligesom tilfældet er med nødhjælpsdepotet på Rønnebæksholm, som 

allerede er en succes. 
. 
 
Forlader bestyrelsen      
  
 Heldigvis ingen - tværtimod.   
 Arkitekt Karl Topsøe-Jensen har heldigvis erklæret sig villig til at træde ind i bestyrelsen. KTJ har sidst arbejdet i Frede- 
 riksberg Kommune, tidligere i Næstved kommune, hvor han blandt andet sad i følgegruppen ved udarbejdelsen af Kom-

muneatlas Næstved. Bestyrelsen ser frem til hans indtræden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.04.2014 / Peter Engberg 


