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   Beretning 2016 
 
Bestyrelsesmøder 
  
 I 2016 har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder, heraf 1 før sidste generalforsamling.  
 På mødet i maj konstituerede foreningen sig med Torben Andersen som formand, Karl Topsøe-Jensen som næstformand, 
 Peter Engberg som kasserer og Susanne Outzen som sekretær.  
 Det glædede bestyrelsen, at Jean-Pierre van Tittelboom på generalforsamlingen havde tilbudt sin arbejdskraft til betyrel-
 sen i stedet for Jonna Arentsen, der holdt op efter 23 år. 
 
 I 2017 har bestyrelsen indtil nu været samlet 2 gange. 
 
 
By- og Land 
  
 Den direkte kontakt til Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, almindeligvis betegnet By & Land, er i det for-

gangne år udelukkende varetaget af kassereren - dog var vort medlem og foreningens tidligere formand, Jens Tommerup, 
forsynet med en stemmefuldmagt fra os, da han deltog i Landsforeningens jubilæumsdage i Odense.. 

 
 
Udvikling af foreningen. 
   
 Kontakten til Næstved Kommune har begrænset sig til lejlighedsvise henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer samt for-

mandens deltagelse i en work-shop / debatgruppe om bymidtens udvikling. 
 
 2017 er et valgår, og i den anledning har bestyrelsen drøftet, hvilke konkrete emner vi gerne så bragt ind i valgkampen.  
 Vi er realistiske nok til at indse, at det vil være "spildte Guds ord på Ballelars" at føre begreber som kultur-, arkitektur- og 

bevaringspolitik frem i debatten. 
 
 Vi er enige om,   
 - eventuel nedlæggelse af Næstved Havn / åbning for adgang fra bymidten til Ny Maglemølle,  
 - ønsket om en helt anderledes åben adgang til og anvendelse af Ny Maglemølle,  
 - behov for udarbejdelse af bevarende lokalplaner samt  
 - vi frygter for, hvorledes de kommende p-huse og domicilet til Udlændingestyrelsen vil komme til at se ud, hvis økonomi, 
    relevante udvalg og vort byråd skal bestemme. 
 
 Vi søger derfor omhyggeligt at forfølge enhver mulighed for at medvirke i læserbrevsdebatten, når vi mener at have noget 

at bidrage med.   
  
 Formanden har repræsenterer bevaringsforeningen i den af Næstved Kommune nedsatte netværksgruppe "Næstved 

Kommune som Kulturarvskommune".  
 
 Vi er meget tæt på at trykke på startknappen til at få færdiggjort en hjemmeside, der også skal fungere som et åbent arkiv.. 
  
    
Diplom  
 På Arkitekturens Dag i oktober 2016 uddelte vi diplomer til både Ostenfeldts Stiftelse og Kähler, som begge i 2016 blev 

færdige med meget omfattende renoveringer, der nu begge fremstår som en pryd for bevaringsmassen i Næstved By.  
  
 Så vidt jeg kan se, var det foreningens diplom nr. 24 og 25. 
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 Bestyrelsen er enig om, at der også i 2017 skal søges efter relevante emner for tildeling af diplom. 
 
 Vi takker Spar Nord Bank for deres sponsorat til bevaringsforeningens diplomer. 
  
 
Sager – lokalplanforslag, nedrivninger mv. 
  
 Den vigtigste lokalplan fra året har være nr. 060 - for første del af Campus Næstved ved Munkebakken. Foreningen benyt-

tede lejligheden til at understrege overfor kommunen, at netop Munkebakken var medtaget i "100 kulturmiljøer i Næstved 
kommune" - med heraf følgende forpligtigelser. 

 
 Hen over sommeren rasede nedrivningskrigen i Jacobshavn, hvor ATcon a/s har erhvervet Appenæs Bygade 76, med "til-

hørende" lokalplan 033, som trods store protester fra mange sider, inklusive os selv, blev vedtaget i juni 2011. Bolighuset 
var i henhold til denne bevaringsværdigt, i klasse 4.  

 Det viste sig, at der, uden at nogen var blevet orienteret herom, var blevet udstedt nedrivningstilladelse for bolighuset i 
februar 2014 - øjensynligt grundet "mellem 2011 og 2014 galopperende" angreb af husbukke!!?? 

 Ad omveje (nabohøring) lykkedes det foreningen at deltage i protesterne mod det nye projekt, som, udover nyt dobbelthus 
til erstatning for bolighuset, omfattede en voldsom ændring  - og øgning - af nybygningen i stedet for staldbygningen. 
Forslaget var udført med afvalmet tag og indeholdt teknik i "gryden" under fri luft skjult af tagfladerne. Vore protester blev 
taget til følge derhen, at projektet blev ændret til at følge de i lokalplanen gældende retningslinier, men desværre med et 
par efter vort skøn lidt skæmmende dispensationer til planen. 

 Alt blev revet ned i efteråret - og nybyggeriet er i fuld gang. 
 
 I februar 2017 blev det offentliggjort, hvor Næstved Kommune vil bygge de to store parkeringshuse, som bliver nødvendi-

ge, når bygningen til Udlændingestyrelsen skal opføres på p-arealerne lige syd for banegården.  
 Vi frygter, at man endnu en gang vil give tilladelse til opførelse af nye øjenbæer - som det er gjort i tilfældene Nordisk Film 

og Diskontobankens parkeringshus. 
 Formanden understregede vor ængstelse i et læserbrev i Sjællandske. 
 
 I marts 2017 blev det offentliggjort, at Næstved Havn vil rive Kaolinhuset ned - trin 2 i havnens salamitaktik. I 2014 fik de 

tilladelse til at rive 120 m af højkajen ned - og ubodelig skade blev gjort på kulturmiljøet på Ny Maglemølle. Bestyrelsen 
har med alle midler forsøgt at påvirke udvalget og rejse en forlkestemning. Hvordan det ender kan vi kun frygte.     

   
 
Medlemsaktiviteter 
 
 I 2016 blev der ikke igangsat aktiviteter for medlemmerne.  
 Mulighed bød sig på Arkitekturens dag i oktober, hvor der var åbent til at besøge Sparresholm, der  - som følge af økono-

misk tilskud fra Realdania - vil blive genopbygget, men kalenderen tillod ikke flere arrangementer den dag - ud over de to 
diplomoverrækkelser. 

.   
 Bestyrelsen holder naturligvis øje med muligheder for eventuelle arrangementer for vore medlemmer.    
  
 
Arbejdsgruppen for Stadsgruppen. 
   
 Lars Noltensmeier repræsenterede foreningen, men Stadsgruppen er nu ophørt efter i en længere årrække at have været 

inaktiv. 
 
 
 
10.04.2017 / Karl Topsøe-Jensen & Peter Engberg   


