
 

 

  

  
Referat fra bestyrelsesmødet i Bevaringsforeningen i Næstved Kommune torsdag den 17.januar 
2008. 
  
Der var afbud fra Lars Noltenmeier og Frank Rasmussen. 
  

  
1. Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. december 2007 blev godkendt. 
  
2. Arkiv: 
Ole, Kristian, Jonna og Peter sorterede arkivet. 
  
3. Kommuneatlas: 
Ole aftaler med Frank, hvordan bestyrelsesmedlemmerne  kan få fremstillet hver et eksemplar  - evt. som 
PDF fil. 
  
4. Synlighed: 
Vi har ikke fundet en, der vil stå for foreningens hjemmeside. 
Ole har endnu ikke lavet materiale om gårdmiljøer. Emnet blev omtalt på sidste møde. 
Kristian arbejder videre med besøget på Gunderslevholm, der er aftalt til at finde sted først på sommeren. 
  
5. Inspirationsmøde i By og Land: 
Ole og Kristian deltager. 
  
6. Økonomi: 
Vi vil arbejde på at få flere firmaer og borgere som medlemmer. Ole laver forslag til brev, der kan rettes til 
firmaerne. 
Borgere, der føler sig dårligt behandlet i forbindelse med eksempelvis nybyggeri og udvidelser af 
eksisterende bygninger, vil vi også søge at påvirke til at melde sig ind i foreningen. 
  

  
7. Generalforsamling 2008: 
Peter har aftalen klar om at låne lokale på Handelsskolen til afvikling af generalforsamlingen. 
Peter taler med kantinepersonalet om køb af kaffe mm. 
Ole aftaler med Byskov Ottesen om igen i år at være dirigent. 
På valg er: 
Jonna Arentsen.( villig til genvalg) 
Eva Lund. ( ønsker ikke genvalg) 
Jørgen Risager. (villig til genvalg) 
  
Forslag til kontingent for 2008: 
Enkeltmedlemmer  150 kr 
Dobbeltmedlemmer 200 kr 
Firmaer                  500 kr 
Vi udsender girokort umiddelbart efter generalforsamlingen. 
  
8. Købmagergade 9 - parkeringshus: 
De to længer er revet ned. 
Vi overvejer, om vi vil fortsætte med  DIBA som foreningens bank eller evt. arbejde med anden mulighed. 
Jonna spørger i Den Danske Bank, Eva undersøger muligheden i Sparekassen Sjælland og Ole henvender 
sig til Nordea. 
  
9. Staalgaarden: 
Vinduerne skal skiftes ud i forsommeren. 
  
10.Indre Vordingborgvej- boligbebyggelse: 
Lokalplanforslaget er vedtaget uændret. 
 

 



  
11.Kählers bygninger: 
Der er ikke noget nyt. Vi vil stadig følge sagen tæt. 
  
12.Tinghuset: 
Intet nyt. 
  
13.Kählersvej 15, Reistrupbygning. 
Bygningen er bevaringsværdig. 
DSB, der ejer bygningen, vil gerne have tilladelse til at rive den ned. 
Sagen ligger i det politiske udvalg. 
  
14.Hvedevænget: 
Kristian har lavet materiale til de 5 huse i området. Husene beskrives som bevaringsværdige. 
Sagen er blevet aktuel i forbindelse med, at en af ejerne har malet sit hus i farver, der ikke er i 
overensstemmelse med den oprindelige stil. 
  
15.Lokalplaner: 
Der er ingen lokalplaner med interesse for os. 
  
16.Eventuelt: 
Næste møde er mandag den 10. marts 2008 hos Kristian.  

  

  
Referent 
  
Jørgen Risager 
  

 


