
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BEVARINGSFORENINGEN 29.03.90 
; 

Referent: Karen Urth 

l.	 Godkendelse af sidste referat 

Referatet blev godkendt. 

2.	 Orientering fra formanden 

a	 Brev fra Næstved-gruppen til Næstved kommune vedr. 
Badeansta l t og El værk. Næstvedgruppen har frem l agt et 
projekt, der bevarer de to bygninger, og samtidig fun
det investorer; der vil påtage sig opgaven uden udgift 
for kommunen. Projektet forhi ndrer i kke en gennemfør
else af Maycons kongreshotel . 

b	 Kulturelt samråd har repræsentantskabsmøde d. 25.04. 
Formanden kan ikke komme, så hvis et af de øvrige med
lemmer vil træde ind, er det velkomment. 

c	 Næstved by har underskrevet venskabs kontrakt med den 
polske by Sopot. Bevaringsforeningens bestyrelse føler, 
at det vi l være en for stor mundful d, på nuværende 
tidspunkt, at søge kontakt med en tilsvarende forening 
fra Sopot. 

d	 Lokalplanen for Bryggergården foreligger. Kristian har 
modtaget Planstyrelsens kommentarer til lokalplanen for 
Bryggergården. 
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e Orientering om udstillingen "Værd at Bevare" på Næstved 
Museum og orientering om et kobberbelagt spir t som er 
bygget af tømrerlæringe og blikkenslagersvende som led 
i deres efteruddannelse på Næstved Tekniske skole. Spi
ret er overdraget til Næstved Museum t som har det stå
ende som vartegn for udstillingen. Det er hensigten at 
spiret skal bortauktionerest og det indkomne beløb skal 
indgå i en " sp irkasse" t som skal administreres af Be
varingsforeningen. Hensigten med denne "kasse" er t at 
private skal kunne søge om tilskud til bevaring/restau
rering af bygningsdetaljer. Bestyrelsen udtrykte stor 
interesse til at stå for "kassen". 

"Værd at Bevare" kan ses fra 04.04. - 22.04.90. 

3. Medlemshvervning 

Medl emmer ne ,5 ka l opf or dr e s t i l at gør e en akt i v i nds at s 
for at skaffe nye medlemmer. Det er hensigten at for
syne medlemmerne med et antal girokort hver - dog skal 
der først trykkes nye girokort. 

4. Foredrag og udflugter/ture i 1990 

Der skal primært satses på byvandringer i Næstved bYt 
suppleret med ture tillokalmiljøer i oplandet. 
Til disse r~ndvisninger skal der rettes henvendelse til 
f.eks. personaleforeninger t HKt Toldkontoret t SIDt 
håndværkere t håndværksmestre m.v. med tilbud om at vise 
netop dem rundt. 
Udfl ugter ti l andre købsteder skal have en sekundær 
pri ori teri ng. Ebbe og Karen danner en planlægnings
gruppe. 
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5. Eventuelle bevaringssager 

a)	 Badeansatalt. Kristian forsøger at fremskaffe teg
ni nger m. m. f or May cons bygge p1aner på Gas vær ks 
grunden. Ebbe og Kristian ser på planerne i fæl
lesskab og forelægger deres kommentarer til bygge
planen for bestyrelsen. 

b)	 Kakaomøllen. Denne ombygning viser, hvor radikalt 
noget sådant-kan gøres, hvis ingen råber op. Om
bygningen viser også vigtigheden af en fotoserie, 
som viser situationen umiddelbart før og efter æn
dringen. 

c~	 Dåses ejendom. Komplekset er solgt, så på et eller 
andet tidspunkt i nær fremtid sker der noget der. 
Bestyrel sen må her være opmærksom på eventuell e 
ændringer i eller ved ejendommen, og Kristian for
søger at få indsigt i eventuelle byggeplaner hos 
kommunen. 

d)	 Bryggergården. Planstyrelsen er ikke helt tilfred
se med det oplæg, der ligger i lokalplanen. Selve 
bryggergården skal restaureres med følelse, næn
somhed og høj restaureringsfaglig kunnen. BF's be
styrelse frygter, at denne kunnen er en mangel 
blandt håndværkere her i byen, hvilket bl.a. skyl
des, at det ikke just er restaureringsopgaver, by
ens håndværkere har skullet udføre i denne by i de 
sidste mange år. 

e)	 Stålgården. _Ingen ved tilsyneladen, hvad der sker 
på dette hjørne. Bestyrelsen må igen her være 
opmærksom på eventuell e ændri nger i ell er ved 
ejendommen. 
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f)	 Næstved Tidendes bygning trænger også til særdeles 
kærlig hånd. Den bliver for øvrigt 100 år i 1998. 

g)	 Selvom Axelhus er fredet, er den ikke uden for 
fare. Bygherren har søgt om lov ti 1 at i sætte 
andre vinduer i stueplan. 

6.	 Gi rokort 

Der skal trykkes nye girokort, som skal være i A-4 for
mat. Der skal nye billeder på, af eksisterende bygnin
ger. Jens, Ebba og Ellen udarbejder i fællesskab for
slag til bestyrelsen. 

7. Orienteringsfolder 

Der skal udarbejdes en orienteringsfolder til forening
ens medlemmer. Jens og Karen laver et forsalg. 

8. Eventuelt 

Kristian foreslår, at bestyrelsen anskaffer Plan
styrelsens materiale IIInformation om Bygningsbevaringll. 
Det blev vedtaget. 
Der skal udsendes pressemeddelelse om bestyrelsens kon
stituering til KTAS, Telefonnøglen, Ugebladets for
eningsregistrering, kommunen, aviserne, TV-Næstved, lo
kalradioer, Politikens lokalredaktion. 

Næste møde afholdes 9. maj 1990 kl. 19.30 hos Karen 


