
Næstved, den 7. april 1989 

Referat af bestyrelsesmøde i Bevaringsforeningen tirsdag 
den 28. marts 1989 kl. 19.00 p~ Turistkontoret. 

Til stede:	 Henning Marott, SØren Knudsen, Ebbe Ravn, Ellen
 
Birkemose Møller, Jens Tommerup, Ebba KØie og
 
Elsa Terp.
 

1. Formanden orienterer. 

Der forelå svar fra Planstyrelsen vedrørende el-værket og 
badeanstalten i Kompagnistræde. Planstyrelsen skriver, at 
man finder bygningerne bevaringsværdige og at dette er med
delt Næstved kommune. Dog finder man ikke, at der er kvalite
ter, der gør bygningerne fredningsværdige. Det besluttedes 
at holde sagen i bero og afvente, hvad Næstved kommune fore
tager sig. 

Formanden har sammen med museumsinspektØr Palle Birk Hansen 
og arkitekt Kristian Isager, Odense, besigtiget Næstved Mu
seums depotbygninger p~ Grønnegade 35. Kristian Isager har 
herefter tilsendt skrivelse til borgmester Henning Jensen
 
vedrørende en bevaring af bygningerne. Henning Jensens svar
 
er videresendt bestyrelsen.
 

Murermester Erik Andersen har søgt om tilladelse til at bygge
 
p~ omr~det ved Bryggerg~rden, Sanders friboliger og kaserne,
 
det vil sige ejendommene Ringstedgade 23, 25 og 27.
 
Det besluttedes, at sende opfordring til Byplanafdelingen
 
angående en bevaring.
 
MuseumsinspektØr Palle Birk Hansen har udarbejdet rapport
 
vedrØrende området. Rapporten vedlægges referatet.
 

Med hensyn til Slagterig~rden i Kindhestegade er Næstved 
kommune indstillet p~ nedrivning. Jeppe H. Nielsen Ønsker at 
opfØre en bygning tilsvarende den nyopfØrte kontorbygning 
p~ modsatte side. Det er planerne, at byggeriet skal gå helt 
ned til FØnix-krydset. Bestyrelsen er af den opfattelse, at 
Birksteds bygning på R~dmandshaven herved skæmmes, og at den 
grønne trekant p~ hjØrnet derfor bØr bevares. Registrant fra 
slagterig~rden fremskaffes og tilsendes bestyrelsen. 

Nykredit meddeler, at de grundet stor sØgning til deres fond 
afsl~r Bevaringsforeningens ansØgning om stØtte til hverve
kampagne. Der forelægger endnu intet svar fra Byggeriets Real 
Kredit. 
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2. Referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Kassereren orienterer. 

Ebbe Ravn oplyste, at foreningens Økonomi er uændret fra 
sidste møde. Det vil sige ingen penge. 

4. Generalforsamling - herunder valg til bestyrelsen. 

Datoen for generalforsamlingen er ændret til den 26. april. 
Sekretæren udsender indkaldelse til medlemmerne. 
Formanden kontakter advokat N. Byskov-ottosen ang~ende at 
være dirigent. Er Byskov-ottosen optaget, kontaktes borgme
ster Henning Jensen og viceborgmester Frank Martens i nævnte 
rækkefØlge. 
Det blev ved lodtrækning afgjort, at fØlgende er p~ valg til 
bestyrelsen: Ebbe Ravn og Elsa Terp. Begge er villige til 
genvalg. Bestyrelsen foreslår, at suppleanten Ellen Birkemose 
MØller indtræder i bestyrelsen. 
Som suppleanter foreslås Jes Saxe Svendsen, Kristian Gram
strup og Groth Pedersen. 
På valg som revisor er Jens vestergård Jensen. Denne afgØrel
se blev ligeledes truffet ved lodtrækning. 
Ebba KØie sØrger for Øl og vand, der sælges under general
forsamlingen. 
Elsa Terp sender invitationer til presse, lokalradioer og TV
Næstved. Formandens beretning tilsendes pressen. 

5. Eventuelt. 

Medlemstur til Køge.
 
Ellen Birkemose Møller har gennem KØge Museum fået kontakt
 
til guide, der er specialist i byvandringer i KØge. To ti 

mers guiding koster kr. 500,-. Ebbe Ravn forsØger at skaffe
 
sponsor til denne udgift.
 
Det vedtoges, at gennemfØre turen lØrdag den 20. maj 1989.
 
Formanden undersØger togafgangstider samt gruppepriser hos
 
D.S.B.
 
Turen annonceres på generalforsamlingen og umiddelbart her

efter udsendes invitationer sammen med girokort til kontin

gentindbetalinger.
 

Næste mØde afholdes i maj i Vallensved gamle skolehus. Dato 
aftales på generalforsamlingen. 

Refereret Godkendt: 

aa-J6 
Elsa Ter; 


