
Referat fra bestyrelsesmødet i Bevaringsforeningen i Næstved Kommune tirsdag den 22. maj 2007. 
  
Der var afbud fra Frank Rasmussen. 
  
Vi begyndte bestyrelsesmødet med en præsentationsrunde, da der er mange nyvalgte 
bestyrelsesmedlemmer. 
  
1.  Der var ingen kommentarer til referatet fra generalforsamlingen. 
  
2: Konstituering: 
  
Det lykkedes os ikke at få valgt en formand. Ole vil tage kontakt til Frank Rasmussen om at overtage 
hvervet. 
Ole vil snarest komme med en tilbagemelding herom til den øvrige bestyrelse. 
  
Til næstformand blev valgt Ole Kjærulff. 
  
Jonna Arentsen fortsætter som kasserer og Jørgen Risager bliver sekretær. 
  
3. Bestyrelsens arkiv: 
  
Da der er tale om et ret fyldigt materiale, selv om Jens Tommerup har afleveret en stor del til lokalarkivet, 
kræver det god plads. 
Peter Engberg har lovet at skaffe den nødvendige plads, hvis ikke Frank Rasmussen bliver ny formand for 
foreningen og har opbevaringsmuligheder til arkivet. 
  
4. Fastlæggelse af kommende møder: 
  
Bestyrelsen blev enige om at fastlægge en møderække indtil jul. Hvis det skulle vise sig, at der ikke er behov 
for et fastlagt møde, aflyser vi. 
  
Følgende møder blev aftalt: 
  

Mandag den 13. august kl 19-21 hos Jørgen Risager, Chr Winthersvej 8 i Næstved.  
Mandag den   8. oktober kl 19-21. 
Mandag den 10. december kl 19-21. 
  
Det aftales fra gang til gang, hvor næste møde afholdes. 
  
5. Reistrups villa: 
  
Ole vil tage kontakt til Jens Tommerup og Byskov Ottesen. 
Han vil informere nærmere om sine initiativer i sagen pr mail. 
  
6. Nixvej: 
  
Eva Lund fortalte om sagens forløb set fra de lokale borgeres side.  
Det vigtigste for disse var , at man ikke fik etableret indkørsel til Rema via Nixvej, som man som beboer med 
god grund frygtede. 
Eva kunne fortælle om megen frustration i forbindelse med samarbejdet med Næstved Kommune og 

entreprenøren herom.  
Den seneste irritation i sagen har været, at man i forbindelse med vejarbejdet på Karrebækvej har benyttet 
Nixvej som adgangsvej til Rema en enkelt dag. 
  
I sagen om den ulovligt nedrevne længe, som alle var enige om skulle bevares, har vi ikke fået tilstrækkelig 
repons på, hvad Næstved Kommune har tænkt sig af initiativer overfor bygherre og entreprenør, så de 
indgåede aftaler vedrørende Nixvej overholdes. 
Vi vil følge op på sagen. 
  
7. Fuglebjerggård: 
  



Der er rejst fredningssag på grund af gårdens arkitekturhistoriske værdier. 
Vi meddeler, at vi synes, det er en god ide og anbefaler fredningen. 
  
8. Eventuelt: 
  
Jonna opfordrede til at bestyrelsesmedlemmerne  forsøger at skaffe nye medlemmer til foreningen. 
 


