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Jens Tommerup 

Fra: Verner L. Carlsen [Verner.L.Carlsen@privat.dk] 

Sendt: 17. juni 2006 11 :14 

Til: jonna; Lars; Ole; tommerup; Vagn Iversen; jørgen risager 

Emne: Referat af bestyrelsesmøde 13.06.2006 

Referat fra bestyrelsesmøde i bevaringsforeningen d. 13/6 2006 hos Verner 

Jonna og Jørgen havde meldt afbud. Eva Lund Nixvej 6 deltog i mødet 

l.	 Referat fra generalforsamlingen 27/4 2006 godkendt 
2.	 Nixvej - hvad gør vi nu? Ejendomsudvalget opfordres til at indkalde til et 

møde, hvor Skibstad og bevaringsforeningen er med. Der er behov for at drøfte 
den situation, der er opstået, efter at det gamle hus på Nixvej er nedrevet. 
Løsningen må være, at der bygges et hus, som passer ind i miljøet i stedet for 
det ulovligt nedrevne på Nixvej. Der var en klar aftale om, at den ene halvdel af 
huset skulle bevares. Denne aftale er nu brudt. Det er en uholdbar situation for 
alle parter, og som alle parter derfor må være interesseret i at få en fornuftig 
løsning på. Jens har aftale med Anna MøW om at referere bevaringsforeningens 
holdning til nedrivningssagen i Sjællandske. (sagen er omtalt i sjællandske 
15/6). Såfremt der ikke findes en rimelig løsning er bevaringsforeningen sindet 
at undersøge, om der er mulighed for at lægge pres på sagens parter. 

3.	 Ide 'fase vedr. biografcenter 
4.	 Ide'fase vedr. byudvikling i Næstved Nord. 

Der var en generel drøftelse af forholdene på Næstved Havn og byudvikling i 
Næstved. 

4b. DmA ønsker at nedrive et hus fra 1600tallet på Købmagergade 9 for at etablere
 
parkeringsplads. Bevaringsforeningen kan ikke gå ind for en sådan plan. Ole og
 
Vagn retter henvendelse til DIBA.
 

5. Hvordan tager vi kontakt til de omliggende kommuner for samarbejde?
 
I løbet af efteråret tager vi kontakt til de kommuner, der sammenlægges med
 
Næstved. Opgaven fordeles mellem medlemmerne svarende til de kontakter man
 
måtte have. Jens tager sig af Fuglebjerg kommune.
 

6. Hvad gør vi med de meget få besvarelser af spørgeskemaet om, hvad der er værd
 
at bevare. Emnet blev drøftet og kan i øvrigt tages op på næste møde.
 

7. Evt.
 
Bygningskulturens dag. Emnet blev drøftet mht. arrangement. Tages op ved næste
 
møde.
 
Vagn foreslog at årets diplom går til fiskerimuseet i Karrebæksminde.
 
Næste møde 22. august kl. 19.00 hos Ole.
 
Verner
 
sekretær
 

22-08-2006 


