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                          Beretning 2015 
 
Bestyrelsesmøder 
  
 I 2015 har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder, heraf 2 før sidste generalforsamling.  
  
 På mødet i maj konstituerede foreningen sig med Peter Engberg som formand, Karl Topsøe-Jensen som næstformand, 
 Jonna Arentsen som kasserer og Susanne Outzen som sekretær. Bestyrelsen var i den glædelige situation, at der var 
 indtrådt 3 nye medlemmer til erstatning for den tidligere formand, Ole Kjærulff, der havde ønsket at udtræde. 
 
 Per Ole Schovsboe har desværre efterfølgende ønsket at udtræde af bestyrelsen, som herefter udgøres af 8 personer. 
  
 I 2016 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 strømline foreningens navn ved at udelade "kommune" - og samtidig, til brug for it-

domæneregistrering, at tage "Næstved Bevaringsforening" som binavn. I vedtægternes §10 foreslår bestyrelsen antallet af 
valgte revisorer reduceret til en person. 

 Formuleringen til vedtægtsændringerne blev udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
 Kontakten til Næstved Kommune har begrænset sig til lejlighedsvise henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer samt 

Torben Andersens deltagelse i en work-shop / debatgruppe om bymidtens udvikling. 
  
 Kulturstyrelsen har imødekommet en ansøgning fra Næstved Kommune - og udpeget Næstved Kommune som 

Kulturarvskommune 2015-2018. Kommunen får hermed del i økonomisk og faglig støtte til udvikling af kulturarven. 
 Kommunens ansøgning var vedlagt "100 kulturmiljøer i Næstved kommune", som blev udarbejdet i 2010 - og som blev 

begrænset til 100 kulturmiljøer som følge af politikerbeslutning. 
 Nu vil Næstved Kommune ifølge pressemeddelelsen fra Kulturstyrelsen "analysere sig frem til de kulturmiljøer, der 

rummer potentialer for kulturel og økonomisk udvikling. Næstved by har som andre byer oplevet en "fortynding" af 
midtbyen, hvor handlen er flyttet ud. Udviklingen skal vendes". 

 I denne omgang valgte Kulturstyrelsen at udvælge Næstved, Aabenraa, Greve, Brønderslev og Vesthimmerlands 
Kommuner. Tidligere udpegede kommuner var: Haderslev, Hjørring, Hvidovre, Aalborg, Mariagerfjord, Halsnæs og 
Vordingborg Kommuner samt "Det Sydfynske Øhav".   

  
 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 gav i begyndelsen af 2015 tilsagn om, at vi meget gerne vil bidrage med vore indfaldsvinkler til stedet 

og bygningerne. Vi har ikke hørt en lyd fra Næstved Kommune siden. 
 
 Torben Andersen repræsenterer bevaringsforeningen i den af Næstved Kommune netop nedsatte netværksgruppe 

"Næstved Kommune som Kulturarvskommune".  
 
 Vi mangler stadig at komme igennem de sidste udfordringer, så vi kan komme på Facebook. 
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Diplom  
 I december 2015 uddelte vi diplom til Hotel Kirstine, hvor ejeren, Henrik Green, netop har afsluttet en årelang, nænsom og 

respektfuld, istandsættelse af ejendommen Købmagergade 20 i Næstved.  
  
 Så vidt jeg kan se, var det foreningens 23'de diplom. 
 
 Bestyrelsen er enige om, at der også i 2016 skal findes relevante emner for tildeling af diplomer. 
 
 Vi takker Spar Nord Bank for deres sponsorat til bevaringsforeningens diplomer. 
  
 
 
Sager – lokalplanforslag, nedrivninger mv. 
  
 I begyndelsen af 2015 forsvandt så ca. 120 meter af Maglemølles højkaj med samt det yderste fag på de to kulkrans-

løbebroer. Vort nederlag i 2014 blev nu synligt for enhver.                                                                                               
Kajarealet blev hurtigt fyldt op med en mængde fyrretræsstammer - og der har de så været siden. 

  
 Der har ikke i årets løb været lokalplanforslag eller nedrivningsansøgninger, som vi har ønsket at kritisere / protestere 

imod.  
  
 Vi vil til gengæld benytte lejligheden til at rose Næstved Kommune for lokalplan no. 041 for Gallemarkskvarteret, som efter 

en hård fødsel blev endelig i september 2015. Nu må vi så håbe, at man fremover håndhæver i stedet for at dispensere. 
 
  
 
Medlemsaktiviteter 
 
 Efter nogle år med manglende aktiviteter for medlemmerne, blev der i forsommeren 2015 arrangeret 2 byvandringer. 
  
 - Den 28 maj ledte Anja Andersen os rundt om den gamle Munkesø. Absolut meget interessant. Desværre havde det lige 

regnet kraftigt, hvorfor der kun mødte 5 medlemmer op. 
  
 - Den 25 juni guidede Palle Birk Hansen os rundt i middelalderbyen. Takket været et godt samarbejde med museumsfore-

ningen lykkedes det i sidste øjeblik at få deltagerantallet op på 23 personer. Fra bevaringsforeningen deltog kun 8 perso-
ner, heraf 3 fra bestyrelsen. Det var godt nok flovt! 

 
 Vi har i bestyrelsen drøftet, hvorvidt medlemmerne kun vil komme, såfremt deltagelse er gratis? (Deltagelse i 2015-

arrangementerne kostede 10 hhv. 20 kr per person!!).  
 Er vore medlemmer slet ikke interesseret i sådanne ture/arrange-menter?  
 
 Senere i 2016 vil der - som følge af økonomisk tilskud fra Realdania - blive mulighed for at se og høre om genopbygningen 

af det nedbrændte Sparresholm.  
 Bestyrelsen holder naturligvis øje med muligheder for eventuelle arrangementer for vore medlemmer.    
  
 
 
Arbejdsgruppen for Stadsgruppen. 
   
 Lars Noltensmeier repræsenterer foreningen. Der har - som tilforn - heller ikke været afholdt møder i 2015. 
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Andre aktiviteter 
  
 Landsforeningen satte i marts 2015 en kampagne i gang: "Pas bedre på byerne" på www.GodeByer.dk.                               

I fortsættelse heraf har bevaringsforeningen peget på hvilke bygninger og miljøer i middelalderbyen, som vi vil fremhæve.  
Afsluttende har vi (Palle Birk Hansen) forsynet landsforeningen med en omhyggelig gennemgang omfattende:                        
- en kort gennemgang af byens historie fra germansk jernalder til drømmen om et campus ved Munkebakken/Teatergade,                        
- byens overordnede struktur,                                                                                                                                                   
- gode bymiljøer,                                                                                                                                                                        
- beskrivelser af City, Å-kvarteret, Markkvarteret og Gallemarkskvarteret,                                                                                         
- positive - og negative - hændelser ifm. bygninger og miljøer i Næstved,                                                                                                                                          
- lokalplaner, SAVE-vurderinger, registranter og stilblade                                                                                                                       
samt hvad der fremadrettet ønskes for at kunne give bymiljøet et løft. 

 
 Resultatet heraf er blevet, at landsforeningen i sin smiley-ordning for historiske bymiljøer i danske købstæder har givet 

Næstved 2 stjerner ud af 6 mulige!!! 
 Interesserede kan se "det hele" på www.GodeByer.dk  
 
   
 
  
.Forlader bestyrelsen m.m.      
  
 Jonna Arentsen har ønsket at forlade bestyrelsen efter at have siddet heri - i 24 år eller mere.  Som sekretær i 1992-95 og 

som kasserer siden 1996 (eller før?).  
 Det er godt nok mange år - og vi vil savne Jonna og hendes store viden om foreningen gennem årene. 
 
 Jytte Risager har ønsket at holde op som revisor - og derfor foreslår bestyrelsen vedtægterne ændret, så vi fremover kun 

skal vælge een revisor.  
 
  
    
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.03.2016 / Peter Engberg 

               
 


