
Bestyrelsesmøde 22. august klo 19.00 hos Ole 

1.	 Godkendelse af referat fra sidste møde 1/ 
2.	 Udtalelse til havneplan - , 

3.	 Hvad nyt om Nixvej? r +,.~~_S_~_~_·...!...p_~_k_"_·~_~t-------..--..J 
4.	 Hvad gør vi ved BygningsKulturens dag? Renæssanceåret? 

5.	 Skal vi gå ind i debatten om entreprenører, der med eller mod Næstved Kommunes 

vidende overtræder 

•	 Bygge% 

•	 Tilladelse til asfaltproduktion 

• Nedrivning uden nedrivningstilladelse 

Hvis ja - vil jeg foreslå spørgsmål til sammenlægningsbyrådet med følgende tekst: 

Bevaringsforeningen har gennem den sidste tid med bekymring set på, at 

entreprenører i stigende grad overtræder de gældende regler. 

Lad os her blot opregne de nyeste tilfælde: 

•	 Arkil producerer asfalt i Øverup uden tilladelse fra februar til august 

•	 .... Nedriver den gule længe på Nixvej uden nedrivningstilladelse i .... 

•	 Danton fejlberegner arealet af byens største byggeri med ?? % 

Bevaringsforeningen vil derfor gerne bede om svar på nedenstående spørgsmål: 

'1 2Z 

KV\14-< ~ . Hvi'lke initiativer/opstramninger på det politiske og administrative område 

agter Ny Næstved Kommune at foretage for at sikre borgerne mod slige "fejl" i fremtiden, 

så vi kan undgå, at vores miljø fo~renesl bevaringsværdige bygninger nedrives/ ['! \ 
,121'1 'li n~ OVl~;U./\ 

ødelægges og lokalplaner udarbeJ es ~ i~gH:"'erl':re rQgIQJ;? l' batLi 
.6.._diplomdag? Diplomer (se evI. ~s på indre vordingborgvej)	 J, ~. 
7.	 evt .,{. ~---

Uri J~~].' ~-R9Y-~ 

J/ .1 ilLl rfI1''J~(; f ,!pr :!-. ]~<--



BEVARINGSFORENINGEN I NÆSTVED KOMMUNE 

En forening til udvikling og bevaring af BY og LAN Dskabskultur 

2006-09-12 

Referat af bestyrelsesmøde den 22. august 2006 hos Ole Kjærulff 

Afbud fra Verner Carlsen. Vagn Iversen ej mødt. 

l. Godkendelse af referat. Referat fra den 13. juni godkendt. 

2. Udtalelse til havneplan. Jens har henvendt sig forgæves og man enedes
 
om, at Ole skulle henvende sig til By og Land i stikordsform.
 

3. Nyt om Nixvej. Jens afVenter advokatens svar på angrebet på Shibstads
 
omgåelse af lokalplan.
 

4. Hvad gør vi ved Bygningskulturens dag? Renæssanceåret? Jens vil
 
henvende sig til Hotel Vinhuset for afVikling af et arrangement, hvor vi
 
kunne fremvise nogle af de gamle film, samtidig med at der bydes på kaffe og
 
lagkage.
 

5. Skal vi gå ind i debatten om entreprenører, der med eller mod Næstved
 
Kommunes vidende overtræder - byggeprocent - tilladelse til
 
asfaltproduktion - nedrivning uden tilladelse. Man enedes om at henvende
 
sig til sammenlægningsbyrådet i form af spørgsmål - feks. - hvorfor man
 
ændrede lokalplanen kort tid efter vedtagelsen.
 

6. Diplomdag? Forslag om Hebe på Indre Vordingborgvej og Museet i
 
Karrebæksminde.
 

7. Eventuelt. Jonna havde spørgsmål om opbevaring af regnskabsbilag 

man enedes om 5 år.
 
Næste bestyrelsesmøde er den 9. oktober 2006 kr. 19.00 hos Jørgen Risager,
 
Chr. Winthersvej 8
 

referent
 

Jonna Arentsen
 


