
 

 

 
Referat fra bestyrelsesmødet i Bevaringsforeningen i Næstved Kommune mandag den 5. december 
2007. 
  
Der var afbud fra Jonna Arentsen. 
  
1.  Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. oktober blev godkendt. 
  
2.  Bestyrelse- arbejdsdeling og evt. tiltag: 
- På næste bestyrelsesmøde gennemgår og sorterer vi hele arkivmaterialet. Alt overflødigt kasseres. 
- Der er intet særligt nyt fra Bygningsforbedringsudvalget. 
- Kristian har kontakt med ejerne af 4 ejendomme i et bevaringsvaringsværdigt kvarter på Hvedevænget. Det 
drejer sig om huse, der er bygget i 30erne.Vi forsøger på at påvirke ejerne til at fastholde husenes 
oprindelige stil.  
- Bestyrelsesmedlemmerne får fremstillet hver et eksemplar af kommuneatlasset ved hjælp af scanning . 
- Vi vil gøre os mere synlige i forbindelse med bevarelse af gårdmiljøer i Næstved ved at informere om, hvor i 
Næstved, man kan se eksempler herpå. Ole vil lave en skrivelse om emnet. 
- Lars vil forsøge at finde en person, der kan og vil stå for foreningens hjemmeside. 
- Vi vil forsøge at lave to arrangementer årligt med besøg på f.eks herregårde. 
- Kristian har lavet en foreløbig aftale med ejeren på Gunderslevholm om et besøg i maj/juni 2008. 
  

3. Generalforsamling i By og Land:  
Ole og Kristian kunne informere om en ret kaotisk generalforsamling. 
Kontingentet for det kommende år blev ikke forhøjet så meget, som vi havde frygtet. For vores forening er 
der tale om en stigning på ca 1770 kr. 
  
4. Økonomi: 
Ole uddelte budgetforslag for 2008. 
Indtægterne anslås til 11000 kr, hvor budgettet for 2007 lød på 12000 kr.. 
Udgifterne anslås til 13500 kr, således at der skulle blive et mindre underskud på 2500 kr. 
  
5. Nye medlemmer: 
Vi vil tage initiativ til at skaffe nye medlemmer bl.a borgere, der har dårlige erfaringer med lokalplaner, der 
tillader for høj eller tæt bebyggelse eller giver andre problemer for deres boligkvarter. 
  
6. Generalforsamling 2008: 
Vi afholder generalforsamling tirsdag den 8. april. 
Peter forsøger at aftale med Handelsskolen om lån af det nye auditorium. 
  
På valg 2008 er Jonna Arentsen, Eva Lund og Jørgen Risager. 
Jonna bliver snarest spurgt, om hun er villig til genvalg. 
Eva vil gerne have en tænkepause. 
Jørgen er villig til genvalg. 
  
7. Fuglebjerggård: 
Vi har ingen kommentarer udover de tidligere fremførte. 
  
8. Købmagergade 9- parkeringshus: 
-Vi har ikke de store forhåbninger om, at man vil bevare de to længer. 
-Byggeriet af parkeringshuset vil blive dyrere, end DIBA havde regnet med især på grund af, at man i høj 
grad må forudse, at udgravningerne vil indebære forsinkelser af byggeriet, bl.a fordi Næstved Museum vil 

blive meget involveret ved de historiske fund, der vil fremkomme.      

  
9. Staalgaarden: 
Kristian og Jørgen orienterede om sagen, der har været behandlet adskillige gange i Facaderådet. 
Bygherren skal udskifte vinduerne i forsommeren 2008, så de bliver i overensstemmelse med de vinduer, 
han fik tilladelse til af Næstved Kommune. 
 
 

 



  
10. Indre Vordingborgvej-boligbebyggelse: 
Peter har sendt indsigelse til Næstved Kommune. 
Han deltog også i borgermødet, hvor ligeledes mange utilfredse naboer var mødt op. 
  
11. Kählers bygninger: 
Der er intet nyt. 
  
12. Tinghuset: 
Der bliver indrettet nyt tinghus på kasernen. 
Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvad der skal ske med tinghuset på Hjultorv. 
Vi vil følge sagen fremover. 
  
13. Lokalplaner: 
Der er ingen aktuelle lokalplaner med interesse for os. 
  
14. Diplom: 
Der er ingen oplagte kandidater i år, så vi udsætter uddelingen af diplom et år. 
  
15. Eventuelt: 
Næste møde bliver onsdag den 16. januar 2008 kl 19.30 hos Ole. 
  
Referent 
  
Jørgen Risager 
 


