
Referat fra bestyrelsesmødet i Bevaringsforeningen i Næstved Kommune onsdag den 12 marts 2008. 
  
Der var afbud fra Eva, Frank og Lars. 
  
1.  Referatet fra bestyrelsesmødet 17. januar 2008 blev godkendt. 
  

  
2. Møde i Korsør: 
  
Ole og Kristian deltog i mødet og kunne fortælle om et godt møde med relevant inspiration til 
Bevaringsforeningerne om muligheder og idéer til arbejdet i kommunerne for at sikre, at man ved 
nedrivninger og bygningsændringer overholder de fornødne hensyn, således at de bevaringsværdige 
bygninger og miljøer bevarer deres oprindelige præg. 
På mødet fik man udleveret et brevforslag til den enkelte kommune. I brevet fremsættes ønske om, at 
Kommunen sender en orientering til Bevaringsforeningen om  ansøgninger fra de borgere, der agter at 
foretage nedrivning af bevaringsværdige bygninger. 
Kristian fremsender et sådant brev til Næstved Kommune. 
En anden idé på mødet var, at man i foreningerne kunne oprette et fotoarkiv om bevaringsværdige 

bygninger og miljøer.    

  

  
3. Brev til miljøministeren: 
  
Ole har modtaget opfordring fra Æstetisk Råd om at være medunderskriver på en skrivelse til miljøministeren 
om at ændre planloven, således at det pålægges kommunerne at lave bevarende lokalplaner for gamle 
bykerner. 
Efter tilbagemeldinger fra bestyrelsens medlemmer på e-mail har Ole på Bevaringsforeningens vegne 
underskrevet denne opfordring. 
  

  
4. Forberedelse af generalforsamlingen: 
  
Ole laver oplæg til beretningen og udsender den til bestyrelsesmedlemmerne. Hvis nogen har ændringer, 
skal Ole have dem tilsendt dem i god tid inden 8. april. 
  
Jonna fremlægger det reviderede regnskab og forslag til budget for 2008. 
Budgettet lægges udfra den forventede forhøjelse af kontingentet. 
Vort forslag til kontingent for 2008 er: 
Enkelt medlemmer             150 kr 
Dobbeltmedlemmer            200 kr 
Firmaer                             500 kr 
  
Peter har aftalen klar med kantinen på Handelsskolen om kaffe og kage. 
Ole og Jonna sørger for drikkevarer. 
  
5. Eventuelt: 
  

   Peter forsøger at lave aftale med Spar Nord om at blive vores nye bank samt være sponsor for 

diplomoverrækkelsen. 
  
Fremover vil vi gerne have medlemmernes e-mail adresser. Vi sender opfordring til tilmelding sammen med 
indkaldelsen til generalforsamling. 
  
Kristian aftaler tidspunkt for arrangementet på Gunderslevholm i juni. Dette omtales også på ovennævnte 
indkaldelse. 
  

  
Referent 
  
Jørgen Risager 
 


