
Referat fra bestyrelsesmødet i Bevaringsforeningen i Næstved Kommune onsdag den 22. oktober 
2008. 
 
Der var afbud fra Frank Rasmussen og Lars Noltenmeier 
 
 
1. Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. august 2008 blev godkendt. 
 
2. Diplom 2008 

 
    Bestyrelsen skrev diplomet under.  
    Uddelingen af diplomet til ”Venligheden” foregår på Rønnebæksholm tirsdag den 28.oktober 2008 kl. 16.                                 
    Efter uddelingen er Kommunen vært ved et mindre arrangement med et glas vin        
    med tilbehør. 
    Ole kontakter Kommunen om stikord til begrundelse for til delingen af diplomet. 
 
3. Foreningens situation m.h.t. medlemmer, arrangementer etc. Status: 
 
     Vi har fået 6 nye medlemmer. 
     Kristian arbejder med fremtidige ekskursioner og rundvisninger samt materiale til ny folder. 
     Han får assistance fra Næstved Gymnasium. 
     Ole undersøger videre, om en hjemmeside er mulig.  
 
     Arkivering: 
     Ole er gået i gang med at scanne foreningens arkiv eksempelvis referater og arrangementer. 
     Han har indtil nu scannet 20 – 25 %. 
     Peter vil bistå med PDF scanner. 
     Ole kontakter Frank og Lars om at hjælpe med scanningen. 
 
4. Deltagelse i By- og Lands formandsmøde den 25. oktober. 
 
    Ole deltager. Et vigtigt tema på mødet bliver foreningens fremtidige arbejde. 
 
5. Krumport 12  
 
    Vi afventer, at der kommer lokalplan for området. 
 
6. Kählers bygninger 
 
    Peter har hørt, at bygningerne er blevet solgt. Det vides endnu ikke, hvem køberen er. 
    Vi skal arbejde for, at de servitutter, der er på bygningerne, bliver fastholdt. 
 
7. Skorstene, Indre Vordingborgvej 34 
 
    Vi har ingen kommentarer hertil. 
 
8. Indkomne lokalplanforslag 
 
    Forslag for område til center- og boligformål i Fensmark – ingen kommentarer 
    Forslag for vindmølleområde ved Katrineholms Piber – ingen kommentarer 
    Forslag for område til boligformål ved Hammervej i Lov . ingen kommentarer 
    Bevarende lokalplan for Karrebæk og Karrebæksminde. 
    Vi tager sidstnævnte lokalplan op på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
 
 9. Kommuneplan 
 
     Vi undrer os over, at Kähler og Havneparken ikke er kommet med på listen over kulturmiljøer. 
    Ole forespørger på Museet herom. 
 
10. Eventuelt 
 



   Kristian har fra en beboer i Haldagerlille fået oplysning om, at en nabo til ham har sat tagsten  
   op, som ikke er i overensstemmelse med en deklaration, der gælder for området. Tagstenene skal   
   ligne den nærliggende kirkes tag. 
   Kommunen har givet tilladelse til opsætning af glaserede tagsten. 
   Sagen er videresendt til By- og Land. 
 
   Ole havde udklip med om salget af Fjordhusene i Karrebæksminde. Vi er enige om at følge, hvad 
   der videre sker i denne sag.      
 
Referent 
 
Jørgen Risager 
 
Næste møde er torsdag den 8. januar 2009 kl. 19.30 hos Ole, Fælledvej 21 , Rønnebæk. 
 
 
 
 

 


