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Referat af bestyrelsesmødet i Bevaringsforeningen den 8.10.1990. 

referent: Kristian G.
 
afbud fra Ebba Køie~ Karen Urth og Ellen Birkemose Møller.
 

1. Besigtigelse af gårdejer Ernst Nielsens ejendom. 

Bestyrelsen besigtigede eje~dommen~ som er en stor 4-længet bindings

værksgård. Bygningerne er i en meget finvedligeholdelsesmæssig stand,
 
og bestyrelsen var enig i, at det ville være meget positiv såfremt
 
gården kan blive bevaret for eftertiden.
 
KG undersøger hvordan en fredningssag startes op.
 

2. godkendelse af referat 

referatet blev godkendt. 

3 Orientering fra formanden 

Der var indkommet forskellige lokalplanforslag og godkendte lokalplaner. 

Vedr. Daases ejendom på hjørnet af Grønnegade og Ringstedgade kunne KG 
oplyse, at byggesagen var blev~t midlertidig stoppet. Armton var kommet 
ind i billedet. . 

"Modtage~ brev fra Junior Chamber, Næstved vedr. afholdelse af Næstved 
Festuge 1992. Bestyrelsen mente ikke det havde interesse for Bevar"ings
foreningen, hvilket KG har meddelt Junior Chamber. 

Vedr. udarbejdelse af Kommuneatlas har Bevaringsforeningen endnu ikke 
fået henvendelse hverken fra Planstyrelsen eller Næstved kommune, 
KG undersøger sagen. 

4. Medlemshvervning. 

Udarbejdelse af en kalender var tilsyneladende str.ndet ~ •• ~t d~t ik~:e 

h.vd. v.ret muli;t ~f f. l~v.t .t bil1~d til et prøvetryk. J~n5 får nu 
fremskaffet billedet. Jens oplyste, at det var bestyrelsen, der skal ud 
at sælge disse kalender hos de handlende. 

Ebbe foreslog at gøre opmærksom på Bevaringsforeningens eksistens ved, 
at de enkelte medlemmer af bestyrelsen skriver indlæg 
Tidende, Ugebladet o.lign. 

til bl.a. Næstved 

5. evt. bevaringssager. 

Vedr. Bryggergården blev det aftalt, at Ebbe forsøger at få et møde med 
murermester Erik Andersen for at høre, om der ikke fortsat er mulighed 
for at rede Sanders Kasserne og Maltkøllen på en eller anden måde. 

Vedr. Stålgåden ønskede bestyrelsen af fihde ud af,hvem der egentlig er 
ejer af ejendommen. og hvorfor der ikke bliver iværksat en istansættelse 
af den. 

KG forsøger i den forbindelse at få fat i en liste over kommunens eJen
domme. 

Sådan en liste kan måske også danne grundlag for en byvandring. 
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6. Eventuelt. 

Jens oplyste~ at del'" ved "åben-skole"- arrangementet i Vallensved ql. 
skole havde været 80-90 besøgende. 

KG oplyste, at Ellen Birkemose ønsker at trække sig ud a.f bestyrelsen. 

Vedr. IISpirekassen" (linskede flere oplyst~ hvem der val'" blevet det 
tredie medlem. 

Næste møde afholdes torsdag den 15.11.1990 kl. 19.30 hos Ebbe Ra.vn. 
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