
Referat af	 bestyrelsesmøde i Bevaringsforeningen torsdag den 
20. oktober 1988 hos Søren Knudsen. 

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

Afbud:	 Jens Tommerup. 

1. Formanden orienterer. 

Bevaringsforeningen deltog den 10. og 11. september med en stand 
ved "Sæsonstart" på Grønnegade Kaserne. 

Formanden har på Teknisk Forvaltning undersøgt sagen vedrørende 
L.H. 's skiltning på Slagkildevej. En byrådsbeslutning siger, at
 
skiltet skal ned, mens L.H. står fast på, at der tidligere har
 
været skiltning.
 
Ebba Køie og Ebbe Ravn forsøger at fremskaffe billedmateriale
 
fra denne skiltning.

Det besluttedes at rette en skriftlig henvendelse til Ejendoms

forvaltningen og efterlyse et resultat. Bevaringsforening kan
 
eventuelt foreslå en anden form for skiltning.
 

Forslaget angående en gættekonkurrence om bygningsdetaljer er 
blevet positivt modtaget. Ugebladet stiller 1/4 side til rådighed 
en gang om måneden i januar til april 1989. Lay-out blev forelagt. 
Det bliver foreningens opgave at skaffe fotomotiver og præmier. 
Formanden arbejder videre med konkurrencen. 

Planstyrelsen meddeler, at Næstved Kommune er tilsagt til at møde 
den 1. november 1988 vedrørende en eventuel fredning af elektri 
citetsbygningen og badeanstalten i Kompagnistræde. 

Naverne i Næstved har kontaktet formanden vedrørende Kompagni
stræde 1. Bygningen er fra 1700-tallet og ejet af Næstved Kommune. 
Det er navernes ønske at istandsætte huset og anvende det til mø
dested, og de beder om Bevaringsforeningens opbakning. Da der var 
usikkerhed om navernes økonomiske baggrund, var der enighed om 
at bede om konkrete oplysninger om navernes planer. 

2. Referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

3. Kassereren orienterer. 

Medlemsliste blev udleveret og medlemstallet er nu på 41. 
Vedrørende økonomien oplyst Ebbe Ravn~ at der er et overskud på 
kr. 1.642,-. 
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4. Ebba Køie orienterer fra City-gruppen. 

Ebba køie orienterede fra 3 møder i City-gruppen, hvor overordnede 
begreber vedrørende byens fremtid drøftes. Gruppen fortsætter med 
at mødes en gang om måneden. 

5. Indmeldelse i Landssammenslutning. 

Da der nu er økonomiske midler til rådighed, vedtoges en indmeldelse. 
Bevaringsforeningens medlemmer får herved et medlemsgode i form af 
blade, der orienterer om by- og bygningsfornyelser på landsplan. 
Ebbe Ravn sørger for indmeldelse. 

6. Ansøgninger til kreditforeninger. 

Det vedtoges at ansøge de lokale kreditforeninger om tilskud på 
kr. 10.000,- fra hver til en hvervekampagne. 

7. Eventuelt. 

Hans Jørgen Pedersen kan ikke påtage sig at samle udklip om foreningen.
 
Det blev ikke endeligt fastlagt, hvem der overtager hvervet.
 

Ebba Køie foreslog, at generalforsamlingen planlægges i god tid.
 
Af hensyn til lokaler m.m. undersøger Elsa Terp, hvornår andre for

eningers generalforsamlinger afholdes.
 

Trykning af kuverter og brevpapir blev drøftet, men anskaffelse må
 
vente. Sekretæren blev bevilliget et stempel.
 

Stevns Bevaringsforening afholdt i september udflugt til Helsingør og
 
Selsø. 3 medlemmer fra Næstved deltog.
 

Næstved bestyrelsesmøde afholdes i januar hos kassereren.
 

Refereret Godkendt:
 

~~ 
Elsa Te~( 


