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Næstved. den 25. j~nua~ 1923 

Referc.t fra	 be:3tyrelfesmøde l Bevaringsforelllngen fl-edag deL :». 
januar 1989	 kl. 19.00 hos Ebbe Ravn. 

Til stede:	 Henn~ng Marott, Ebbe Ravn, Ebba Køie, Ellen Birkemose
 
Møller og Elsa Terp.
 

Afbud:	 Jens Tommerup. 

Fraværende:	 SØren Knudsen. 

l ?ormanden o~ienterer. 

Formanden bØd velkommen og rettede en særlig velkomst til Ellen 
Birkemose Møller, der som 1. suppleant er trådt ind i bestyrelsen, 
idet Hans Jørgen Pedersen skriftligt har meddelt, at han ønsker at 
trække sig som bestyrelsesmedlem. 

Kredi tforeningen Danmark har som SVal" på Lcrelli;lgens lleilvende~se 
ydet et tiiskud p§ kr. 10.000,-. 

Nykredit har meddelt, at støtte ikke kan spges hos den lokale af
deL_ng, hvorfor ny ansagning er sendt t il hovedkolltc>ret i Køben
havn. Svar 'lil foreliqge primo marts. 

Fl"a ByggeL.. ets Real Kreditfond samt fra Håndværkerbanken 1. Næstved 
er der endnu ikke indqået svar. 

Som svar p& henvendelse til Næstved Kommune vedrorende LH's 
skiltning på slagkildevej meddeler Ejendomsudvalget den 5. januar, 
at det ulovligt opsatte skilt skal fjernes. Beslutningen vil blive 
effektueret i nærmeste f~emtid. 

Naverne l Næstved har af kommunell fået overdraget bygningen Kcm
pa~nist~æde~. Tegltaget vil blive renOV8ret af Næstved kommuGe, 
~g naverne vil selv stå for en gennemrenove~ing af huset. Lokdle 
håndværksmestre har spollseret materialer for kr. 80.000,- cg hu
set vil stå færdigt i maj 1989. 
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Materiale til gættekonkurrencen om bygningsdetaljer i Næstved er 
leveret til Uge-Bladet, og konkurrencen vil finde sted ialt 4 
gange fra januar til april. 
FØlgende firmaer har sponseret præmier: 

1. præmier: Bellevue Gardiner - gavekort kr. 400 
Seifert Sport - joggingdragt 
Sportsmagasinet - joggingdragt 
For Hende - gavepakke kr. 400 

2. præmier: Play Master - 4 stk. Garfield-tØjdyr. 
3. præmier: Georg Lorange's Vinhandel - 4 x 2 flasker rØdvin. 

Foredragsrækken i Boderne, der fandt sted i samarbejde med L.O.F. 
i Næstved og Museumsforeningen blev en succes. Grundet ekstraor
dinære rejseudgifter til foredragsholder vil der eventuelt blive 
tale om en udgift for Bevaringsforeningen på ca. kr. 300. 

Formanden har deltaget i åbning af udstilling i Helligåndshuset 
om Fuglekongeskiver i Næstved samt reception i anledning af ud
givelse af bog om Stenboderne. Bevaringsforeningen har modtaget 
bogen som tak for interessen. 

Der forelå intet nyt fra Planstyrelsen vedrØrende badeanstalten 
og el-værksbygningen i Kompagnistræde. 

2. Referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Kassereren orientere. 

Ebbe Ravn fremlagde foreningens årsregnskab, som incl. tilskud 
fra Kreditforeningen Danmark viste et overskud på kr. 11.863,-. 
Bestyrelsen godkendte regnskabet, som vil blive videresendt til 
foreningens revisorer. 

Der er siden sidste mØde kommet 9 nye medlemmer, og medlemstallet 
er således oppe på 50. 

4. Bevaringssager. 

Der er fra flere sider kommet forslag om, at foreningen går ind i 
en bevarings s ag omkring Brøkkergården, Ringstedgade 25. Forslaget 
blev drØftet, og bestyrelsen vedtog, at formanden hos landssam
menslutningens nye konsulent undersøger, hvorledes sagen bØr gri
bes an. 
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4 . Bevaringssager, fortsat 

Slagterigården på Brotorvet har fået ny ejer, som Ønsker bygningen 
nedrevet. Teknisk Forvaltning forhØres angående en eventuel ned
rivnings ansøgning fra ejer, idet Bevaringsforeningen overvejer at 
gå ind i sagen. 

5. Generalforsamling. 

såfremt Kompagnihuset er ledigt, afholdes generalforsamling tirs
dag den 18. april 1989 kl. 19.30. 
Elsa Terp kontakter Diskontobanken vedrØrende Kompagnihuset. 

6. Eventuelt. 

Ebba Køie orienterede fra Erhvervsrådets City-gruppe, som efter 
erhvervsdirektør stig E. Jeppesens fratræden ledes af Keld Smedes 
fra HK. på mØderne drøftes bl.a. opfØrelsen af boliger på DEFOR
grunden samt et evtuelt kongreshotel og koncertcenter på gasværks
grunden/havneområdet med siloer. 

Som repræsentant for Bevaringsforeningen vil Ebba KØie holde
 
foredrag i ældre foreningen om det gamle Næstved.
 

Ellen Birkemose MØller efterlyste kommende aktiviteter for medlem
merne. Det vedtoges at undersØge mulighederne for en udflugt til 
KØge, hvor en repræsentant fra den lokale bevaringsforeningen evt. 
vil kunne vise rundt. Turen arrangeres med tog. 

Næste bestyrelsesmØde afholdes i marts på Turistkontoret. 

Refereret 

~ 
Elsa Tezr ! 


