
Næstved, den 21. august 1988 

Referat af	 Bevaringsforeningens bestyrelsesmøde onsdag den 
17. august	 1988 kl. 19.00 hos Henning Marott. 

Til stede:	 Henning Marott, Søren Knudsen, Ebbe Ravn, Jens 
Tommerup, Ebba Køie, Hans Jørgen Pedersen, Elsa 
Terp. 

1. Formanden orienterer. 

Foreningens folder med girokort er udfærdiget af Jens Tomme
rup og udsendt til medlemmerne samt anbragt på biblioteker 
og postkontor. Bestyrelsens navne er trykt bag på girokortet, 

hvilket ændres ved genoptryk. 

Byvandringen den 6. juli i anledning af arkitekturens dag blev 
ikke som planlagt gennemført i samarbejde med Turistforeningen. 
I stedet blev arrangementet afholdt den 9. august med fin pres
sedækning. Tilslutningen var pæn - ca. 60 interesserede - og 
succesen følges op næste år. 

Med Liberalt Oplysnings Forbund og Museumsforeningen er der ind
ledt et samarbejde om 4 foredragsaftener i november 1988. Tema: 
"Bygninger og byer - fornyelse og bevar"ing". Denne aktivitet er 

uden udgift for Bevaringsforeningen. Oplysninger om arrangementet 
udsendes til medlemmerne. 

Formanden deltog den 29. juli i åbningsreceptionen på Hotel 
Kirstine. 

Bevaringsforeningen er optaget i Kulturelt Samråd. Med henblik 
på hvervning af medlemmer vedtoget at deltage i Sæsonstart den 

10. og 11.	 september på Grønnegade Kaserne. Dekorering af stand: 
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Formanden kontakter Næstved Museum vedrørende gamle Næstved-motiver. 
Hans Jørgen Pedersen er behjælpelig med plancher m.m. Jens Tommerup 
skaffer videofilm om det gamle Næstved, som vises på standen, så
fremt videoapparat kan lånes. 

Der er fremsendt skrivelse til Planstyrelsens Bevaringskontor med 
anmodning om at burdere bevaringsværdien af Næstveds gamle badean
stalt og elektricitetsværk i Kompagnistræde. 

Formanden har truffet aftale med Næstved kommune om tilsendelse af 
alle lokalplaner. 

2. Referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

3. Nye medlemmer. 

Trods stor interesse ved byvandringen er medlemstallet på knap 20. 
Kassereren vil på fremtidige bestyrelsesmøder uddele liste over 
nye medlemmer. Medlemmerne tilsendes brev med tak for indbetaling, 
oplysning om den kommende foredragsrække og et nyt girokort til hverv

ning af nyt medlem. 

4. Økonomi - kassereren orienterer. 

Ebbe Ravn oplyste, at der foreligger regninger for ca. kr. 2.000,-, 
mens foreningen kun råder over ca. kr. 1.300,-. 

Der må således gøres en indsats for at skaffe penge gennem ansøg
ninger hos Næstveds 3 kreditforeninger, ligesom en tidligere henven
delse til Håndværkerbanken følges op. Det vil senere, når Bevarings
foreningen har markeret sig yderligere, komme på tale at søge støtte 
hos fagforeninger, Håndværker- og Industriforeningen samt arbejds
giverforeningen. 
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5. Næstved om ? år. 

Ebba Køie deltager den 23. august i møde i citygruppen arran

geret af direktør Stig E. Jeppesen, Næstved Erhvervsråd. 

6. Eventuelt. 

Der var forslag om en aviskonkurrence. Et foto med en lokal 
bygningsdetalje vises, og læseren gætter, hvor i Næstved mo
tivet findes. Præmier: et årskontingent til Bevaringsforenin
gen samt en flaske vin. Georg Loranges Vinhandel opfordres til 
at sponsorere konkurrancen. Henning Marott forelægger ideen for 
Ugebladet. 

Inspireret af besøg i Køge foreslog Ebba Køie, at den lokale 
bevaringsforening kontaktes vedrørende en byvandring i Køge. 
Der var enighed om at vente til medlemstallet er steget. 

Jens Tommerup mente, det kunne være interessant at se den gamle 
apotekergård og høre om den nylige restaurering. Foreslog end
videre salg af receptkuverter til fordel for Bevaringsforeningen. 
Intet bestemt blev vedtaget. 

Materialer fra nedrevne huse, f.eks .. tegl kan have værdi ved 
restaureringer. Der rettes henvendelse til Kryger Kaas, Teknisk 
Forvaltning, om at Næstved kommune bærer omkostningerne ved op
bevaring af materialer samt siller arbejdskraft til rådighed 
evt. langtidsledige. 

Med hensy~ til L.H. Supermarkeds skiltning på Slagkildevej vil 
formanden undersøge sagen hos Teknisk Forvaltning. 

Jens Tommerups broder, der har beskæftiget sig med flere byfor
nyelsesprojekter, tilbyder at fortælle bestyrelsen om sine er
faringer. Bestyrelsen accepterede med tak tilbudet. 
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6. Eventuelt - fortsat. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes ultimo november/primo de
cember hos næstformanden. Dagsorden udsendes 14 dage før. 

Refereret Godkendt: 


