
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BEVARINGSFORENINGEN d. 09.05.90
 

Referent: Karen Urth
 

Afbud fra: Henning Marott, Ebba Køie.
 

1.	 GODKENDELSE AF REFERAT 

Referatet blev godkendt. 

2.	 ORIENTERING FRA FORMANDEN 

I Radio Næstved blev der d. 26.03. udsendt et 25 min. langt 

interview med Kristian om Bevaringsforeningen. Det er hensigten 

at udbygge denne udsendelse med flere kortere udsendelser 

om bevaring. 

b.	 Et tilsvarende interview skulle gerne gennemføres med TV

Næstved i løbet af sommeren. 

c.	 Kristian har sendt bestyrelsens insigelse mod lokalplanforslaget 

for Bryggergården. 

Det er et problem for Bevaringsforeningen og en svækkelse 

af vores indsigelser overfor lokalplaner, at vi ikke har 

påtaleret, som f.eks. Naturfredningsforeningen har i naturfred

ningssager. Det undersøges derfor, om der er mulighed for 

samarbejde mellem de to foreninger, således at vi på en eller 

anden måde kan udnytte Naturfredningsforeningens påtaleret. 

d.	 Alle bestyrelsesmedlemmer har modtaget indbydelse til årsmøde 

i Sammenslutningen for Bygnings- og Landskabskultur i Flensborg 

d. 25. - 27.maj. Ingen bestyrelsesmedlemmer tager afsted. 

e.	 Udstillingen "Værd at Bevare" på Næstved Museum var meget 

dårligt besøgt, desværre. 

Vedrørende det spir, som skal bortauktioneres kontakter Kristian 

Rasmus Nielsen på Næstved Museum. 

3.	 MEDLEMSHVERVNING 

Det forslag til medlemsblad, som blev forelagt, blev godkendt. 

Det samme gælder de nye girokort - med den tilføjelse, at 

der indføjes rød skrift enkelte steder. 

4.	 FOREDRAG OG UDFLUGTER/BYTURE 1990 

Intet. 



5.	 EVENTUELLE BEVARINGSSAGER 

a.	 Badeanstalt + Elværk: Kristian vil kontakte Bjarne Mayland 

vedr. byggesagen, og han vil forsøge at få et møde i stand 

mellem Bevaringsforeningens bestyrelse v. Kristian og Ebbe 

og Bjarne Mayland. 

b.	 Bryggergården: se pkt l. 

c.	 Gl. Smedie på Vordingborgvej: Kristian er blevet gjort opmærksom 

på dens eksistent, men det står lidt usikkert, hvem, der 

er ejere, om der er et ejerskifte i gang. Det vides heller 

ikke, hvilken fremtid, der venter bygningerne, om de skal 

rives ned - eller flyttes? 

6.	 EVENTUELT 

a.	 Bevaringsforeningens bestyrelse vil gerne træffe Næstved 

Kommunes ejendomsudvalg. I praksis bliver det Kristian, Ebbe 

og .Jens, som mødes med udvalget på en dato, som Kristian 

får aftalt. 

b.	 Planstyrelsen har på landsplan opfordret til at holde åbent 

i bevaringsværdige skoler den 2. lørdag i september. Jens 

har foreslået at åbne Den Plessenske Skole (1724) den dag. 

Han forestår gerne selv opsynet. Det er muligt, at Planstyrelsen 

vil betale folder og plakat om bygningen, men det vides ikke 

med sikkerhed endnu. 

c.	 Fra Imprint er der kommet forslag om at fremstille en kalender 

med "f'ør - og - nu - billeder" af bygninger. Vi vil gerne 

finde billederne, hvis Imprint finder sponsorer til trykningen. 

d.	 Spørgsmålet rejses, om vi kan gå aktivt hjælpende ind i en 

sag, hvor en privatmand ønsker sin 4-længede gård fredet. 

Dertil kan siges, at det står enhver frit at rejse en hvilken 

som helst freningssag. Han kan derfor godt selv gøre det. 

Vi vil gerne hjælpe med råd, vejledning og moralsk støtte. 

Næste bestyrelsesmøde: 06.08.90. kl. 19.30 hos Ellen Birkemose 

Møller. 


