
Bevaringsforeningen i Næstved Kommune   

 
Bestyrelsesmøde onsdag den 16.02.2011 kl. 16:30 hos CASA, Farimagsvej 69, Næstved 
Tilstede: Jonna, Frank, Peter og en æske flødeboller. Afbud fra Susanne, der var sygdomsramt. 

 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 19.01.2010 hos CASA. 
Godkendt! 
 
2. Kassererens orientering om kasse og medlemmer samt fremlæggelse af oplæg til regnskab / 

budget. 
Jonna uddelte den ikke reviderede udgave af Resultatopgørelse for 2010. Kassebeholdningen er på 88 kr. 
og i banken står 25.214 kr. 
Jonna uddelte medlemsoversigten udarbejdet af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Det 
fremgik heraf, at der er 48 betalende medlemmer, heraf 5 firmamedlemsskaber. Dette er inklusive de ny-
indmeldte. 
Imidlertid har hele 7 af enkelt- / familiemedlemskaberne ikke betalt, men øjensynligt stadig modtaget By & 
Land. En enkelt har aktivt meldt sig ud - og figurerede derfor ikke på listen. 
Og hvad med vort æresmedlem, Nils Byskov-Ottosen? Han er ikke på listen. Får han så ikke By & Land? 
 
Det blev besluttet, at der i såvel resultatopgørelse som budget indarbejdes en opdeling i familie- / enkelt-
medlemmer og firmamedlemskaber. 
Med ubetydelige småjusteringer blev vi enige om budgettet for 2011. Jonna sørger for at renskrive det og 
at få det sendt til revisorerne. 
 
3. Generalforsamling torsdag den 7. april 2011 kl. 19:30. 
 .1   Afholdes som sidste år hos CASA, Farimagsvej 69. NBO har sagt ja til at være dirigent. 
  

.2   Indkaldelse per mail?. Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hæn-
de forinden den 23.03.2011. Vi blev enige om, at udsende indkaldelserne postalt - og ved-
lagt en frankeret svarkuvert, hvori modtagerne skal lægge en slip / en side, hvor de har op-
lyst os deres mailadresse samt eventuelle ændringer i navn, adresse mm.  
Samtidigt skal det oplyses, at alle, der har oplyst os deres mailadresse, løbende via mail vil 
blive holdt orienteret om nyheder af eventuel interesse. 
Vi besluttede også at sende indkaldelse til generalforsamling til de 7, som ikke har betalt 
kontingent - med en lille hilsen om, at deres manglende betaling måske beroede på en for-
glemmelse - og at de i årets løb faktisk har modtaget By & Land. 

  
.3   Ole, Peter og Lars er på valg til bestyrelsen - og Niels Rørbech som revisor. 
Peter kontakter Ole og Lars, for at høre, om de er villige til at lade sig genvælge - udmattede 
kan de næppe være! 
Jonna kontakter Niels Rørbech om det samme. 

  
.4   Dagsorden.  
Peter har udarbejdet et oplæg, hvori de fejl, som NBO altid faldt over, er fjernet. 
 
Men hvad med en ændring til vedtægternes §12, hvori der bl.a. står."Ophører foreningen, 

 skal foreningens formue efter nærmere bestemmelse af Næstved Byråd anvendes til almen-
 nyttige bevaringsaktiviteter i Næstved kommune". 

Vi fandt alle, at byrådet i hvert fald ikke burde skulle begunstiges. Peter drøfter dette med 
 NBO, idet sådant muligvis skal med i indkaldelsen. 



 
 5   Beretning. 
 Peter arbejder på en opdatering af den fra sidste år. . 
 

.6   Drikkevarer og kage. 
Jonna vil bage en skære-/tørkage. Peter / CASA står for drikkevarer mv. Peter sørger for de 

 3 flasker til dirigenten. 
 

4. Folderen og nye medlemmer. 
 .1 Der er tilkommet et medlemspar, Jytte og Bjarne Dreyer Lund, Amtmandsstien - en følge 
 af vor runddelte orientering med vor indsigelse mod lokalplanforslaget for Amtmandsstien. 
 .2  Frank medbragte foldere, trykt på det af Jonna indkøbte tykke papir. Resultatet er frem-
 ragende. Dem skal vi have flere af - til fremlæggelse på bibliotekerne (Susanne) Frank tryk-
 ker 100 stk. til næste gang 
  

5. Gøremål - for bestyrelsesmedlemmerne 
 .1   Emner til diplom (Rønnebæksholm ?, Kvægtorvsbygningen (specielt indvendigt) ?,   
       andre ?) 

Peter viste, som inspirationskilde, beretningerne fra det nu hedengangne Bygningsforbed-
ringsudvalg i Næstved Kommune.  
Peter rykker Lars for oplysninger om, hvad Kaptajnshuset i Karrebæk egentlig er. 
 
Vi skal have en diplommodtager i maj - juni 2011 - og det skal ikke være Næstved Kom-
mune. 

  
.2   Artikel / artikler om bevaring, jf. plusser og minusser fra vandringen i Karrebæksminde. 
Frank omtalte, hvorledes man på  www.bygningsbevaring.dk., som er sponseret af ? og 
bakket op af alle styrelser mv., anviser, hvorledes man kan lave kviste, som ikke overholder 
bygningsreglementets krav. Højt Skum, som Skipper Skræk, eller er den lille hund i Peter og 
Ping?, ville have sagt. Vi foreslog, at Frank til By & Land indleverer et lille hyldelstskrift, så vi 
får markeret os positivt. 
 
.3   Nyt brevpapir / logo 

 Ingen har gjort sig tanker siden sidst. 
  

.4   Brev til Næstved Kommune vedr. nedrivning af Bryggerlodden 2, Karrebæksminde 
 Peters skitse til brev blev gennemgået og vi blev enige om, hvor det skal ændres - og stort 

 set hvortil.  
 

6. Planlægningsdokumenter m.m.m. fra Næstved Kommune: 
 Ingen - og dog.  
 Der er netop annonceret et lokalplanforslag for et område ved Jakobshavn i Appenæs. - 
 Men trods udsagn på kommunens hjemmeside om, at forslaget kan fås ved at klikke på xx - 
 ja, så er forslaget endnu ikke lagt ind på hjemmesiden.  
  
 
7. Aktiviteter - for medlemmerne 

 Der skal ske et eller andet i maj-juni 2011, men hvad? 
.1   Maglemølle - stadig Peter via Jean Pierre, Birgit Rasmussen og Gert Bering på 
Maglemølle?.  

  

http://www.bygningsbevaring.dk/


.2   Saltø Gods - Von Plessen - hvem? 
Vi har ikke hørt fra Lars. 
 

 .3   Sparresholm Gods - Garth-Grüner.  
 Jonna forhører sig til bridgen hos moderen om, hvorvidt ombygningerne er afsluttede. 
 
 .4   Andre ideer? 

Intet blev tilføjet. 
Vi bør få arrangeret en tur til maj. Det er ved at være på tide. 
 

8. Nyt fra kommunen, udvalg mv.  
Bygningsbevaringsfonden: Peter kunne fortælle, at han havde returneret en støtteanmodning fra Gunder-
slevholm - til hovedtrappens forskjønnelse - med besked om, at det var Bygningsbevaringsfonden, der var 
formuende. 
Intet nyt om pengene fra "møllefonden".  
Stadsgruppen. Lars deltog ikke, så herom vides intet. Sidste gang fortalte Lars, at gruppens aktiviteter vist 
nok ville overgå til de nydannede lokalråd, som heller ikke har nogen penge. 
 
9. Diverse til orientering, inspiration og drøftelse 
 .1   100 kulturmiljøer i Næstved kommune. 
 (Hvis Susanne husker det, tager hun et par eksemplarer med til næste møde) 
  
9.    Næste møde afholdes den 16. marts. 2011 kl. 16:30 hos CASA, Farimagsvej 69. 
 
      (Man bør melde afbud, såfremt man ikke kan deltage)   
 
10.  Eventuelt  
      Intet at referere. 
 
Referent: Peter 
 
 


