
Bevaringsforeningen i Næstved Kommune 
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2010 - hos CASA, Farimagsvej 69, Næstved 

 
 
Deltagere: Jonna Arentsen - med lagkage!! -, Frank Rasmussen og Peter Engberg. 
Afbud fra: Lars Noltensmeier - og Ole Kjærulff. 
 
 
Godkendelse af referat fra mødet den 01.09.2010 hos Lars i Karrebæksminde. 
Bortset fra, at det var Frank og ikke Peter, der ikke havde haft tid til Vridsløsevej 27, var det alt OK. Referatet                                                                                                                      
er hermed godkendt. 
 
 
Kassemester. 
Jonna bekræftede, at der stadig var midler i foreningen, selvom der ikke var kommet nye medlemmer til. 
 
 
Folderen og nye medlemmer.  
Peter havde stadig ikke fået gjort noget ved at få vor folder placeret i Rådmandshaven, på biblioteket og på 
turistkontoret. Jonna havde forsøgt at fiske et par medlemmer. Frank havde ikke. 
 
 
Gøremål - for bestyrelsesmedlemmerne. 
-Intet nyt vedrørende emner for diplom - rejsestaldsbygningen (?), Rønnebæksholm, og Kvægtorvsbygningen. 
Enighed om, at uddeling af et bygningsdiplom godt kunne finde sted i marts måned. 
-Intet nyt vedrørende artikel om bevaring mv.  
-Intet nyt vedrørende nyt logo / brevpapir - dog tilkendegav Frank, at han havde haft enkelte tanker derom. 
-Medlemsoversigt. Jonna har fået et regnearksparadigma - og går nu i gang. Vi skal om ikke andet så kontakte 
medlemmerne telefonisk for at få deres e-mail adresser. 
-Bryggerlodden 2, Karrebæksminde. Peter har endnu ikke fået lavet sit forslag til en forespørgsel til Næstved 
Kommune. Men den kommer, bedyrede han. 
 
 
Planlægningsdokumenter m.m.m fra Næstved Kommune 
Vi gik dagsordenforslagets 10 dokumenter igennem og endte med, at alle bestyrelsesmedlemmer bør stu-
dere: 
1.  Lokalplanforslag 016, En del af Markkvarteret.                       NB Offentlighedsperioden udløber 23.11.2010. 
2.  Lokalplanforslag 006, Område til boliger ved Amtmandsstien.        NB Offentlighedsperioden udløber 14.12. 
 
 
Aktiviteter - for medlemmerne.  
-Maglemølle (Peter skulle tage fat) - Nu er årstiden forpasset - det hører tidligst til i forsommeren 2011. 
-Saltø Gods - Von Plessen - Ingen havde kontakter hertil - hvem har? 
-Sparresholm Gods - Thomas Garth-Grüner - tlf. 20737920. Jonna har "banet vejen" hos den bridgespillende 
moder, Peter kan kontakte T.G-G. 
 



 
 
Nyt fra Bygningsbevaringsfonden hhv. stadsgruppen:  
Intet nyt.  
 
 
Diverse: 
-Peter anbefalede, at alle læser s.14-15, Snesere Rytterskole, i By & Land, nr. 88 - sept. 2010.(Hvad mener vi           
egentlig selv?) 
-Peter uddelte tryk af skriv i Sjællandske foranlediget af vinduessagen i Præstø. Specielt læserbrevet fra 
Præstø Bevaringsforening er rigtig godt. 
-Peter uddelte tryk fra "Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark" - "Om FBB" og "Hvad er 
bevaringsværdi?". Udemærkede oversigter. 
-Jonna ser, om hun billigt kan få fat i bogen "Fredning og bevaring", omtalt på side 32 i By & Land, nr. 88 - 
sept. 2010. 
 
 
Næste møde: 
Onsdag den 19. januar 2011 - subsidiært torsdag den 13. januar 2011, hvis den er helt gal med den 19.01. 
- hos CASA, kl. 16:30. 
 
 
Eventuelt:  
Peter orienterede om, at Fyrreparken 19, som vi havde oppe i bestyrelse i starten af året, nu var revet ned. 
 
 
Tak til Jonna for den dejlige Othello-lagkage - og de bedste ønsker om en God Jul mv. til alle 
 
 
 
10.11.2010 
Peter Engberg. 


