
 

 
Referat fra bestyrelsesmødet i Bevaringsforeningen i Næstved Kommune onsdag den 10. oktober 
2007. 
  

  
Der var afbud fra Eva Lund. 
  
1.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13 august 2007: 
  
Referatet blev godkendt. 
  
2.  Bestyrelsens arkiv: 
  
Peter overtager snarest arkivet. Han har et egnet tørt lokale til materialet. 
Vi blev enige om, at en hel del ekstra eksemplarer af  blade og lignende kunne makuleres.  
  
3.  Nixvej: 
  
Jørgen har via Facaderådet modtaget svar vedr. nedrivningen af den bevaringsværdige gule længe. 
Svaret var, at der i lokalplanen om ejendommen står, at ejendommen søges bevaret, men der står også at 
ejendommen kan nedrives. 
Den gule længe har i lang tid været i meget dårlig teknisk stand. 
Hverken kommunen eller foreningen Stokrosen havde midlerne til byfornyelse af ejendommen. 
  
Vi vil ikke forfølge sagen yderligere. 
  
4.  Købmagergade 9: 
  
Jørgen har udarbejdet forslag til høringssvar, hvori der argumenteres for en bevarelse af side- og baghus, 
idet man ved en gennemførelse af lokalplanforslaget ødelægger et miljø fra det gamle Næstved. 
Dele af ejendommen er fra 1600 tallet. 
Vi blev enige om at fremsende skrivelsen med en mindre sproglig ændring. 
  
Ole vil  i samarbejde med museet forsøge at iværksætte en reaktion på de konsekvenser, det kan få, at man 
i forbindelse med byggeriet af parkeringshuset påvirker kulturlagene under jordoverfladen kraftigt.  
  
5.  Kähler: 
  
Bygningerne er ved at blive tømt. P.t. vides det ikke, hvad man påtænker at bruge dem til. 
Vores opgave må være at arbejde for, at bygningerne og miljøet bevares. 
Vi kan ikke blande os i, hvad man vil bruge ejendommen til. Vi holder sagen under observation. 
  
6.  Lokalplaner: 
  
I lokalplanforslaget for et område ved Vordingborgvej, der tidligere har været ejet af murermester Jens V. 
Hansen, ønsker man at hæve bebyggelsesprocenten fra 50 % til 78 %. 
Vi vil sende indsigelse mod denne udvidelse, der virker for voldsom i det pågældende kvarter. 
Peter laver forslag til indsigelsesskrivelse. 
  
7.  Ændring af bebyggelsesprocenter i midtbyen. - en tendens? 
  
Der har i de senere år været en klar tendens til, at man fra kommunens side har tilladt højere 
bebyggelsesprocenter end før i midtbyen. Vi synes, det er en forkert udvikling, og vi vil ud fra de eksempler, 

vi her har konstateret arbejde med en generel reaktion herpå.      

  
8.  Eventuelt: 
  
Landsforeningen afholder generalforsamling i Odense: 
Kristian vil forsøge at få mulighed for at deltage. 



Et vigtigt på punkt på generalforsamlingen er størrelsen af kontingentet til landsforeningen, der efterhånden 
er kommet op på et beløb, som vi ikke har mulighed for at betale. 
Størstedelen af pengene går til udgifterne til bladet By og Land. 
  
Ole meddelte, at der i øjeblikket er en udstilling om industribyggeri i Næstved. 
  
Lars deltager i en gruppe, der arbejder med udviklingen ved den frilagte Suså med nærliggende områder. 
Bestyrelsens medlemmer fik hver et eksemplar af en oversigt over de oplysninger om området, han har i 
øjeblikket. 
  

  
Referent 
  
Jørgen Risager 
   

 


