
~~FERAT AF BESTYRELSESMØDE I BEVARINGSFORENINGEN D.28.0l.9l 

Referent: Karen Urth 

Mødet træder i stedet for det indkaldte møde d. 15.01.91 

1.	 GODKENDELSE AF REFERAT 

Referatet godkendt. 

2.	 ORIENTERING FRA FORMANDEN 

Kristian har modtaget den godkendte lokalplan for Gas


værksgrunden.
 

Kulturelt Samråd har fremsendt "Nyt fra Kulturelt Samråd".
 

Bestyrelsesarbejdet til debat.
 

Kristian synes, der sker for lidt i bestyrelsen. Medlem


merne er for passive og langsomme, og Kristian vil
 

gerne orienteres oftere om om de opgaver, medlemmerne
 

har påtaget sig.
 

Ebbe har tilbudt at assistere Birgitte Salling i ombygning
 

og indretning af et traktørsted i Karrebæksmindes ældste
 

ejendom, der ejes af Næstved Kommune.
 

Jens arbejder videre med udgivelse af kalender for
 

1992.
 

Ebba kontakter formanden for fiskeriforeningen i Karre


bæksminde for at give Bevaringsforeningens støtte til
 

bevaring af stejlepladserne på havnen. Ligeledes skal
 

Fiskeriforeningen vide, at Bevaringsforeningen ønsker
 

tjærekogeriet bevaret. Støtte til restaurering kan
 

evt. søges i "Spirkassen".
 

Kristian er i færd med at involvere sig i arbejde
 

København. Det vil medføre mindre tid til Bevaringsfore


ningen med evt. aflastning på formandsposten til følge.
 

2a.	 ORIENTERING FRA KASSEREREN 

Ebbe fremlagde regnskab og budget. 

i 



3.	 EVENTUELLE BEVARINGSSAGER 

Dåses ejendom: Kristian kontakter arkitekt Helge Jørgensen 

for at høre om planerne for ejendommen. 

Ringstedgade 3: Vi besigtiger huset og fremkommer evt. 

med indsigelse i forbindelse med lokalplanforslag. 

Den Plessenske Skole: Baghuset er i en forfærdelig 

forfatning. Jens foreslår, at Teknisk Skole, som led 

i undervisningen, nedtager og genopfører bygningen. 

Jens kontakter Teknisk Skole og Skoleforvaltningen 

Bryggergården : Ebbe og Kristian kontakter Erik Andersen 

for at følge sagen. 

4.	 MEDLEMSHVERVNING 

Sørensen, Imprint, forelagde forslag til udførelse 

af kaiende for 1992. Ved fremstilling af min. 500 kalen

derebliver stykprisen 100 kr.
 

Jens og Sørensen opstiller et salgsbrev og ordrebekræftel


se til brug for hele bestyrelsen, når vi skal forsøge
 

at sælge kalenderen til cityforeningens medlemmer.
 

Karen sender en liste over de udvalgte billedmotiver
 

til Jens og Imprint.
 

Ture: Ebba Foreslår en søndagstur til Valby med guidning
 

af Peter Olesen. Karen kontakter Peter Olesen.
 

5.	 EVENTUELT 

Generalforsamling afholdes enten 19.03.91 eller 16.04.91 

kl.19.30 i Kompagnihuset. Henning reserverer lokale. 

Forslag til diplommodtager: Skum- og Stofhuset eller 

Svaneapoteket. 

Næste møde 5. marts kl.16-18 hos Ebba. 


