
                                                                                   
Referat fra bestyrelsesmødet i Bevaringsforeningen i Næstved Kommune torsdag den 21. august 
2008. 
 
Afbud fra Peter Engberg 
 
1. Referatet fra bestyrelsesmødet den 25 juni blev godkendt. 
 
 
2. Møde med Næstved Kommune.- Medlemsbaggrund i Næstved og de gamle omegnskommuner: 
 
Ole og Kristian deltog i mødet, der handlede om at markere foreningen og informere om vort arbejde. 
Man var meget interesseret i vort medlemstal og specielt, om de gamle omegnskommuner var godt 
repræsenterede. 
Her har vi en vigtig opgave i at hverve nye medlemmer. 
Fra vores side opfordrede vi til, at vi kunne få en løbende dialog med Næstved Kommune om lokalplaner og  
relevante emner i øvrigt. 
 
3. Foreningens situation p.t.: 
 
Jonna styrer medlemslisten. Ole sender fremover de filer, han modtager fra Landsforeningen, om af- og 
tilgang til Jonna. 
 
Det var en stor succes med besøgene på Gunderslevholm. Der var i alt ca. 90 deltagere. Heraf var der 75 
betalende. Claus Neergaard er indstillet på, at der kan laves endnu en tur til Gunderslevholm. 
Kristian har mulighed for at aftale besøg på andre herregårde. Det bakkede vi kraftigt op. 
 
Ole undersøger til næste møde, om det er muligt at lave en hjemmeside. 
Kristian laver oplæg til ny folder. 
Vi vil lægge materiale om foreningen på biblioteket, museet og på Kommunens kontorer. 
Vi undersøger, om vi kan deltage i boligmessen i Næstvedhallen i marts. 
 
4. Bestyrelse af foreningens kalender: 
 
Vi skal sende oplysninger til By- og Land, når vi har arrangementer. Det kan eksempelvis være ekskursioner. 
Jørgen har ansvaret for at meddele videre til By – og Land. 
 
5. Indkomne lokalplaner: 
Der er lavet lokalplan for Snesere by. 
Vi synes, planen ser fornuftig ud. Ole kigger nærmere på planen til næste møde. 
 
6. Staalgaarden: 
Der er intet nyt. 
 
7. Krumport 12: 
Ole har stadig ikke hørt nærmere fra beboerne. 
 
8. Præmiering: 
Vi vedtog, at Grundtvigs Hus ved Rønnebæksholm skal have prisen. 
Vi satser på, at det kan blive i oktober. 
Ole kontakter relevante personer herom.  
 
9. Eventuelt: 
 
Kristian fortalte, at Claus Neergaard har mulighed for at få fondsstøtte til renovering af hovedtrappen på 
Gunderslevholm. 
 
10. Næste møde 
 
Næste møde er torsdag den 23. oktober kl. 19.30 hos Jonna. 
 
 
Referent 



 
Jørgen Risager 


