
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BEVARINGSFORENINGEN D.05.03.91
 

Referent: Karen Urth
 

Fravær uden afbud: Søren Knudsen.
 

1.	 GODKENDELSE AF REFERAT 

Referatet godkendt. 

2.	 ORIENTERING FRA FORMANDEN 

Breve: Kulturelt Samråd inviterer til deltagelse i Trolde

festival - Bevaringsforeningen afstår. 

Kulturelt Samråd inviterer Bevaringsforeningen til 

at holde båltale til Sct. Hans Bevaringsforeningen 

afstår. 

Lokalplaner: Godkendt lokalplan for overbygning på Dysse

gårdscentret udsendt af kommunen. 

Susålandets kommuneatlas er færdigtrykt og kan nu erhverves. 

Daases Ejendom: Ifølge arkitekten ændres facaden ikke, 

men de store vinduer kan måske minimeres. Tagknasterne 

ind mod gården fjernes, og beboelsen bibeholdes. 

Henning er på valg til generalforsamlingen og ønsker 

ikke genvalg. 

3.	 ORIENTERING FRA KASSEREREN 

Foreningen	 har fået et nyt medlem.
 

Regnskab og budget fremlagt til underskrift.
 

4. EVENTUELLE BEVARINGSSAGER 

"Pandekagehuset" : eller rettere den bygning, Birgitte 

Salling ønsker at indrette til traktørsted. Ebbe udarbejder 

en projektbeskrivelse og kontakter Næstved Museum for 

at høre museets interesse i projektet. Den aktuelle 

bygning vil blive udbudt til salg. 

Stej lepladserne: Ej erne af stej lepladserne i Karrebæk 

vil lade Ebba vide, hvis der sker ændringer. Der foreslås 

en frivillig fredning af området. 

Kristian efterlyser arkivalsk materiale over stejlepladser 

og t j ærekogeri , og Karen undersøger, hvad museet har. 

Ebba snakker videre med lodsejerne om en eventuel frivil 

lig fredning. 



Stejlepladsen på Enø er stadig i brug. Den er ydermere 

tinglyst. 

Tjærekogerier: Der er flere i Karrebæk/Karrebæksminde, 

og vi bør udvælge en af dem med henblik på bevaring 

og istandsættelse. 

Plessenske skole: Jens har endnu ikke været til møde 

med kulturel forval tning, men han arbej der videre med 

sagen. 

Kirkestræde 3: Ejeren ønsker en renovering af facaden 

mod Kirkestræde , og der skal være møde med Planstyrelsen 

om sagen. 

5.	 FORSLAG TIL UDDELING AF DIPLOM 

Næstved Tidendes bygning blev valgt. 

6.	 EVENTUELT 

Kristian foreslår indlæg i kvartalsbladet med emner om 

f. eksrestaurering af vinduer, tage m. m. og evt, tilbud 

om konsulentbistand. 

Generalforsamling: på valg er 

Henning Marott, som ikke ønsker genvalg, men gerne 

vil være suppleant. 

Ebbe Ravn, som modtager genvalg. 

Søren Knudsen, der indtrådte i bestyrelsen i stedet 

for Ellen Birkemose. Da Søren Knudsen ikke har vist 

interesse for bestyrelsesarbejdet, formodet det, at 

han ikke modtager genvalg. 

Som nye medlemmer af bestyrelsen foreslås Ernst Nielsen 

og Jørgen Riisager. Hvis en af de to afslår, spørges 

Anne-Lise Holst. 

Henning afhenter nøgle til Kompagnihuset og sørger 

for øl og vand. 

Kalender '92: J ens fremlagde skrivelse til Cityforeningens 

bestyrelse, der har møde torsdag d.14.03. 

NÆSTE MØDE: Torsdag d.04. april kl.17.00-18.30 hos Ebba 


