
                                                                                                              Næstved den 21.april  2008. 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet i Bevaringsforeningen i Næstved Kommune onsdag den 16. april 

2008. 

 

Der var afbud fra Lars. 

 

1. Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. marts 2008 blev godkendt. 

 

 

2. Konstituering af bestyrelsen: 

 

Valg af formand:                       Ole Kjærulff. 

Valg af næstformand:                Kristian Gramstrup. 

Valg af kasserer:                        Jonna Arentsen. 

Valg af sekretær:                        Jørgen Risager. 

 

 

      3.  Økonomi: 

 

Vi vedtog at benytte os af tilbudet fra Spar Nord, som Peter har forhandlet på plads med dem. 

Bankens tilbud er: 

- Bevaringsforeningen får som alle andre foreninger 3,5 % p.a i rente. 

- Banken laver nye girokort til os gratis. 

- De giver sponsorstøtte til diplomer på 3000 kr pr gang. Betingelserne herfor er, at de fra 

gang til gang skal godkende diplommodtager  samt have deres navn på diplomet. 

Vi udsender snarest de nye girokort pr brev. I brevet vedlægges en skrivelse, der skal indeholde 

noget om foreningens arbejde og en information om arrangementet på Gunderslevholm i juni. 

 

3. Foreningens situation pt: 

 

I betragtning af det lave fremmøde til generalforsamlingen den 8. april, vil vi tage et par initiativer. 

Fremover vil vi lave et arrangement i forbindelse med generalforsamlingen. Det kan eksempelvis 

være et foredrag eller ved besøg på bygningsrenoveringer, der har relevans til foreningens arbejde. 

I forsøg på at få større deltagelse til generalforsamlingen skal der være tilmelding forinden. 

 

Her ud over forsøger vi at få flere firmamedlemmer. Oplagte medlemmer er firmaer indenfor 

byggebranchen og ejendomsmæglerfirmaer. 

Peter vil koordinere medlemstegningen.  

Bestyrelsesmedlemmerne sender oplysning til Peter med navne på de firmaer, der har sagt ja til at 

være medlemmer.  

 

 

4. Generalforsamling i By og Land: 

 

Generalforsamlingen er den 23., 24. og 25. maj. 

Ole deltager. 

 

 

5. Der er ikke indkommet relevante lokalplaner for os. 

 



 

6. Staalgaarden: 

 

Facaderådet fastholder naturligvis vedtagelsen om at udskifte vinduerne. 

Vi afventer isættelse af de vinduer, der fastholder Staalgaarden som en funkisbygning. 

 

7. Eventuelt: 

 

Jonna har modtaget brev fra Byskov Ottosen med forslag om vedtægtsændring på 

generalforsamlingen i 2009 om at indkaldelse til generalforsamling sker ved brev eller e-mail. 

 

 

Referent 

 

Jørgen Risager 


