
                                                                                                      

 

 

 

 
Referat fra bestyrelsesmødet i Bevaringsforeningen i Næstved Kommune onsdag den 25 juni 2008. 
 
 
1. Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. april 2008 blev godkendt. 
 
 
2.  Bestyrelse: 
 
   Vi forsøger allerede nu at finde emner til bestyrelsen til næste generalforsamling. 
   Ole vil i den forbindelse henvende sig til Preben Reinholdt Jørgensen og Georg Bendtsen. 
 
 
3. Økonomi: 
 
Foreningens beholdning er ca 14000 kr. 
Vi gør fortsat forsøg på at få nye medlemmer. Det blev aftalt, at Jonna skal have meddelelse om navn og 
adresse på disse, så snart vi har deres accept. 
Ved en fejl har vi fået tilsendt bladene fra Landsforeningen, som ellers skulle have været  
udsendt direkte til det enkelte medlem. Jonna kontakter landsforeningen, 
som efterfølgende har meddelt, at vi kan beholde bladene til brug i vores information til nye medlemmer. 
 
 
4. Foreningens situation p.t .- Herunder af-og tilgang af medlemmer: 
 
Ole udsender den opdaterede medlemsliste til bestyrelsens medlemmer.  
  
 
5. Generalforsamling i By og Land: 
 
Vi deltog ikke i generalforsamlingen. 
 
 
6. Indkomne lokalplaner: 
 
Der var indkommet tre lokalplaner. Ingen af dem gav anledning til kommentarer fra vores side. 
 
7. Staalgaarden: 
 
Vedtagelsen i Facaderådet er som bekendt, at der skal udskiftes vinduer senest til august 2008.  
Kristian retter henvendelse til Forvaltningen for at afklare, hvornår man går i gang hermed. 
 
8. Krumport 12: 
 
Vi er blevet kontaktet af en repræsentant fra beboerne i denne ejendom. 
Der er stor utilfredshed med byggeriet på nabogrunden Østergade 13. Man protesterer mod, at byggeriet er 
meget dominerende og højt. 
Vi afventer yderligere henvendelse fra beboerne. 
 
 
9. Møde med Byplan i Næstved Kommune: 
Ole deltog i mødet, hvor han opfordrede til mere dialog om byggerier generelt mellem kommunen og 
Bevaringsforeningen. 
Der er aftalt nyt møde herom. 
 
 
10. Møde med Sorø Bevaringsforening: 



Ole aftaler møde med et bestyrelsesmedlem fra Sorø Bevaringsforening for at få inspiration om, hvordan 
andre griber byggesager an. 
 
 
11. Eventuelt: 
 
Jens Tommerup har forespurgt om arrangement i forbindelse med bygningskulturens dag . 
Han har indtil nu stået som kontaktperson til landsorganisationen og ønsker sig fritaget herfor.   
Ole har meddelt, at han fremover selv står som kontaktperson. 
Der er ingen  arrangementer i Næstved på denne dag, men Ole har senere oplyst, at vi deltager i 
Arkitekturens Dag. 
 
12. Næste møde er torsdag den 21. august kl 19.30 hos Lars, Mikkelhøj 46 , Karrebæksminde. 
 
 
Referent 
 
Jørgen Risager  


