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                          Beretning 2014 
 
Bestyrelsesmøder 
  
 I 2014 har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder, heraf 1 før sidste generalforsamling.  
  
 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 - bortset fra, at 
 Karl Topsøe-Jensen heldigvis var indtrådt i bestyrelsen, som nu er på 7 medlemmer. 
  
 I 2015 har bestyrelsen indtil nu været samlet 1 gang. 
 
 
By- og Land 
  
 Den direkte kontakt til Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, almindeligvis betegnet By & Land, er i det 

forgangne år udelukkende varetaget af kassereren. 
 
 
Udvikling af foreningen. 
   
 Bestyrelsen har fundet det ønskeligt at supplere vedtægternes formålsparagraf med mulighed for at handle, når ny plan-

lægning og/eller bebyggelse interagerer med bevaringssammenhænge.  
 Bestyrelsen har også - ikke mindst i lyset af vor store skuffelse over den i Næstved Kommune førte politik i relation til 

hensynet til bygningskulturmiljøer - ønsket at ændre reglerne for, hvor foreningens formue skal ende i tilfælde af for-
eningens ophør. 

 Formuleringen til vedtægtsændringerne blev udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
 Bestyrelsen har haft møde med stadsarkitekt Marit Christensen, med henblik på at få åbnet for en positiv dialog med  

såvel forvaltning som politikere / udvalg / relevante udvalgsformænd. Man var positiv og ville vende tilbage angående 
eventuelt møde med udvalgsformanden, men efterlyste samtidig mere konkrete udmeldinger fra vor side - og tillod sig at 
pege på, at vort beskedne medlemsantal just ikke var befordrende for at kunne vinde gehør for vore synspunkter. 

 Siden har der ikke været nye initiativer. 
 
 Vi, specielt Ole Kjærulff, har gjort et stort arbejde for at få en hjemmeside op at stå. Bestyrelsen scannede i oktober en 

stor del af vort arkivmateriale ind. Domæner er bestilt. Nu mangler vi bare de sidste kraftanstrengelser, så vi kan kom-
me på Facebook. 

 
 Landsforeningen har søsat et projekt, hvor databaser over fredede og bevaringsværdige bygninger i forskellige danske 

byer udbygges med fotografier af bygningerne. I 2014 gennemførte man projektet i 7 byer - herunder Vordingborg. Og i 
2015 var Næstved udpeget som emne.  

 Landsforeningen tilbød i samarbejde med Kulturstyrelsen, som er vært for FBB-basen, Realdania, som spytter penge i 
foretagendet, og Bevaringsforeningen, som skulle yde gratis assistance, at bidrage med kr. 25.000 til Næstved Kommu-
ne. Kommunen valgte at takke nej til tilbuddet, idet man mente, at det kunne man selv klare. 

  
 På Maglemølle har kommunen initieret RessourceCity-projektetet, som vil forsøge at gøre brug af bygninger på Magle-

mølle til genbrugsvirksomhed - up-cycling af genbrugsmaterialer. 
 Bevaringsforeningen har naturligvis givet tilsagn om, at vi meget gerne vil bidrage med vore indfaldsvinkler til stedet og 

bygningerne. 
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 I marts 2015 afholdt Næstved Kommune en workshop om Næstved bymidtes identitet. Det var desværre ikke muligt for 

bestyrelsen at deltage.      
 
 
  
Diplom  
 I oktober uddelte vi diplom til ejeren af Brosvinget 30 i Karrebæksminde, hvor ejeren, Jens Aagaard Nielsen, har gen-

nemført en absolut godkendt istandsættelse af den bygning, som i enden ud mod vejen tidligere husede H.H.Hansens 
gamle købmands-forretning.  

 
 Bestyrelsen er enige om, at der også i 2015 bør blive uddelt et diplom. 
  
 
Sager – lokalplanforslag, nedrivninger mv. 
  
 Årets helt dominerende sag har været vor kamp mod Næstved Havns ønsker om at nedrive ca. 120 meter af Maglemøl-

les højkaj, det yderste fag på de to kulkransløbebroer samt tilintetgøre den gamle kaolinkran, som endog har bevarings-
værdi 1. De øvrige emner har "kun" bevaringsværdi 2. 

 Kampen varede næsten et halvt år og endte sørgeligt, da byrådet den 16. december med 23 stemmer for og 7 stemmer 
imod valgte at imødekomme det af forvaltningens embedsmænd udarbejdede kompromis, hvorefter løbekranbroernes 
yderste fag ikke rives ned, og kaolinkranen flyttes mod syd - for der i løbet af en kortere årrække at kunne falde fra 
hinanden.  

 Mængden af læserbreve og indsigelser var meget stor både fra foreningen og fra bestyrelsesmedlemmer enkeltvis. 
Desuden kom der indsigelser fra såvel Bevaringsforeningen i Præstø som Landsforeningen. 

 Mens sagen kørte, havde vi gode drøftelser med By og Land (Helge Torm), som desværre meldte tilbage, at man i 
Landsforeningens Frednings- og Bevaringsudvalget ikke mente, at sagen kunne bære en ansøgning om fredning. Vi 
havde også gode dialoger med Kulturstyrelsen, som "følte" med os, men ikke havde mulighed for at gribe ind. 

 Det er tragisk, at vi kun fik så få byrødder over på vor side, men sagen fik i hvert fald stor og positiv mediedækning i 
Sjællandske. 

  
 Vi gjorde indsigelse mod nedrivning af Fjordvangen 26 i Stenbæksholm - men ligeledes forgæves. 
 
 Endelig kommenterede vi lokalplanforslag 052, boligområde ved Farvergade. Vore kommentarer blev ikke indarbejdet - 

men heldigvis ser det ud til, at der ikke er tilstrækkelig økonomi i sagen. Tomten står i hvert fald stadig ubebygget hen. 
 
 
 I relation til vore tidligere forgæves kampe mod nedrivningstilladelser kan jeg oplyse, at Glasværkskroen heldigvis ikke 

er revet ned endnu - trods tilladelsen hertil blev givet i 2013. 
 
 
Næstved Bygningsbevaringsfond 
  
 Peter Engberg er medlem af fondsbestyrelsen og har deltaget i et møde i 2014. 
   Fonden er netop blevet nedlagt her i 2015 - og dens tilbageværende formue er givet til Kompagnihuset.  
 
 
Arbejdsgruppen for Stadsgruppen. 
   
 Lars Noltensmeier repræsenterer foreningen. Der har heller ikke været afholdt møder i 2014. 
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Andre aktiviteter 
  
 Landsforeningen fremsendte i starten af 2014 - til vor kommentering - resultatet af en arbejdsgruppes gennemgang af 

76 købstæder i Danmark med middelalderbymidte. Det var rystende læsning, men efter vores mening også for negativ. 
 Bestyrelsen returnerede vore kommentarer og forslag til hvilke "seværdige" middelaldermiljøer, der trods alt findes i 

Næstved.  
 Det færdige resultat er nu på nettet (http://byogland.dk/byer/) - og vi kan se, at hovedparten af vore bidrag er indarbej-

det, at Næstved herved gik fra 1 til 2 stjerner (af 6 mulige).  Næstved rangerer nu "højere" end Skive, Odense, Slagelse 
og Roskilde, som alle kun har 1 stjerne. 

 
 Landsforeningen satte i fortsættelse heraf i marts 2015 en kampagne i gang: "Pas bedre på byerne" på www.godebyer. 

dk. Gad vide om Næstved Kommune interesserer sig herfor?. 
 I fortsættelse heraf har landsforeningen i april 2015 fremsendt skemaer til lokalforeningerne at udfylde - om vor bymidte, 

historie mm.  
 
 Fra Gunderslevholm blev foreningen i 2013 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. 

 "Projektet" blev desværre opgivet - øjensynligt grundet manglende muligheder for finansiel støtte. 
. 
 
Forlader bestyrelsen      
  
 Ole Kjærulff har ønsket at forlade bestyrelsen efter at have siddet heri siden 2002 - siden januar 2010 som formand. 
 Ole har heldigvis givet tilsagn om at hjælpe med i en periode, så vi kan få vor hjemmeside mv. op at stå.   
  
 Jeg er meget glad for at kunne annoncere, at 3 af foreningens medlemmer har erklæret sig villige til at indtræde i be-

styrelsen - men mere herom, når vi kommer til valg af medlemmer til bestyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.04.2015 / Peter Engberg 


