
Næstved, den 10. juni 1988 

Referat af	 Bevaringsforeningens bestyrelsesmøde onsdag den 

1. juni 1988 kl. 19.00 hos Ebba Køie. 

Til stede:	 Ebba Køie, Henning Marott, Ebbe Ravn, Hans Jørgen 

Pedersen, Søren Knudsen, Jens Tommerup, Elsa Terp. 

1.	 a) Ebba Køie bød velkommen og orienterede kort om Be
varingsforeningen for perioden 11. april til dags dato. 
Handelsbanken har ydet et tilskud på kr. 500,- til for
eningens opstart. Jydske Bank samt Bikuben ønskede ikke 
at støtte foreningen. Håndværkerbanken ønsker yderligere 
oplysninger, når foreningen er en realitet. 

b) Elsa Terp orienterede om korrespondancen siden den 11.
 
maj. Der var udsendt pressemeddelelser efter generalfor


samlingen vedrørende foreningens formålsparagraffer og be

styrelsens sammensætning.
 
Ansøgning om tilskud på kr. 10.000,- sendt til Lions Club
 
Herlufsholm.
 
Referat fra generalforsamlingen og foreningens vedtægter
 
blev omdelt. Begge er godkendt af dirigenten advokat Nils
 

Byskov-Ottosen.
 

2.	 Konstituering: Formand Henning Marott 
Næstformand Søren Knudsen 
Kasserer Ebbe Ravn 
Sekretær Elsa Terp 

3.	 Formanden Henning Marott takkede for valget og udtrykte 
håbet om et godt samarbejde. Resten af mødet blev ledet 
af formanden. 
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1. Økonomi - bankforbindelse. 

Foreningens indtægter vil være medlemskontingenter og diverse
 
tilskud.
 
Ebba Køie og Elsa Terp vil følge sagen op vedrørende støtte fra
 
Håndværkerbanken samt tage kontakt til de banker, der endnu ikke
 
har svaret på henvendelsen om støtte.
 

Det vedtoges at benytte Næstved Diskontobank som bankforbindelse,
 
da denne 2 gange har stillet Kompagnihuset til rådighed samt ydet
 
tilskud på kr. 1.000,-.
 
Kasseren opretter bankkonto.
 

2. Hvervning af medlemmer og opkrævningsform. 

Opkrævningsformen vil være pr. giro, og kasseren kontakter post

væsenet vedrørende oprettelse af girokonto.
 
Girokortet skal være foreningens ansigt ud ad til og må derfor
 
forsynes med bomærke, formålsparagraffer og en tekst. Jens Tom

merup fik til opgave at sørge for trykning af girokort.
 

Bestyrelsens medlemmer vil få udleveret et antal girokort til
 
uddeling.
 

3. Aktiviteter, folder, byvandringer, studiekredse under fri 
tidsundervisningsloven m.v. 

Ebba Køie forbereder folder over vinterens aktiviteter til be

styrelsesmødet i august.
 
En repræsentant fra en anden bevaringsforening inviteres til
 

Næstved for at fortælle om bevaringsbestæbelserne i hans by.
 
En foredragsrække om arkitektur og bevaring forsøges gennemført
 

under fritidsundervisningsloven. Foredragene holdes 4 uger i
 
træk i Boderne. Formanden kontakter skoleleder Inger Rørbech,
 
Liberalt Oplysnings Forbund, angående et samarbejde.
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Med hensyn til optagelse i diverse foreningsregistrer m.v., 
vil Henning Marott undersøge priserne for optagelse i Telefon
nøglen og KTAS's telefonbog. Jens Tommerup kontakter Næstved 
kommune angående optagel se i bogen "Vel kommen ti 1 Næstved". 
Desuden skal bevaringsforeningen med i Ugebladets forenings
liste. 

I anledning af arkitekturens dag arrangeres onsdag den 6. juli 
en byvandring i Næstved. Der forsøges etableret et samarbejde 
med Turistforeningen, således at denne dækker udgifterne til 
annoncering. Guider på byvandringen vil være Ebba Køie, som 
vil rundvise på dansk, mens Elsa Terp guider på engelsk og tysk. 

Elsa Terp kontakter Turistforeningen. 

4. Medlemsskab af landsdækkende organisation? 

Det vedtoges at tilslutte sig "Sammenslutningen for Bygnings
og Landskabskulturer", når foreningens økonomi tillader det. 

5. Medlemsskab af Kulturelt Samråd? 

Der søges om optagelse i Kulturelt Samråd. En eventuel deltagelse 
i sæsonstart vil først være aktuel i 1989. 

6. Hvem holder bestyrelsen orienteret vedrørende lokalplaner 
og samarbejder med teknisk forvaltning. 

Formanden retter henvendelse til Teknisk Forvaltning om automa
tisk tilsendelse af lokalplaner for Næstved kommune. Lokalpla
nernecirkulerer i bestyrelsen. 

7. Eventuelt - herunder andre forslag. 

Kassereren holder løbende bestyrelsen underrettet om medlems
tallet. 

Hans Jørgen Pedersen arkiverer avisudklip m.m. vedrørende Be

varingsforeningen. 
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Suppleanterne tilsendes efter godkendelse referat af bestyrel

sesmøder. 

Lørdag den 11. juni har lokalradioen "The Channel" en udsen
delse om Bevaringsforeningen. Ebba Køie interviewes. 

Elsa Terp udsender pressemeddelelser vedrørende bestyrelsens
 
konstituering.
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes august hos Henning Marott. 

Refereret Godkendt: 

L&'"ap
El sa Terpl 
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