
Bevaringsforeningen i Næstved Kommune              

Bestyrelsesmøde onsdag den 16.03.2011 kl. 16:30 hos CASA, Farimagsvej 69, Næstved 

Deltagere: Jonna, Frank, Peter, Ole, Lars og Susanne. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 16.02.2011 hos CASA.  

Godkendt. 

 

2. Kassererens orientering - sprang vi over. 

 

3. Kassereren fremviste det reviderede regnskab for 2010 med budget for 2011 

 

4. Generalforsamling torsdag den 7. april 2011 kl. 19:30. 

 1. Afholdes som sidste år, Farimagsvej 69. Nils Byskov-Ottosen har sagt ja. 

2. Udkastet til Beretning for året 2010 blev gennemgået. Der var enkelte rettelser af 

stavefejl, misforståelser o.lign. 

 3. Drøftelse af Peters forslag til indkaldelsesskrivelse med tilhørende bilag. 

 4. Peter har rettet fejlene i dagsordenen - tror han nok. 

Alle får tilsendt med post. Jonna har sørget for kuverter og porto. Der bliver 

ligeledes sendt ud til de, der ikke har meldt sig ud, men ikke har betalt for året 

2010. Det kunne jo være, at det er en forglemmelse… 

5. Drikkevarer sørger Peter for. Jonna laver kage. 3 flasker til dirigenten sørger 

Peter for. 

 

5. Folderen og nye medlemmer.  

Frank har fået trykt nogen foldere til fremlæggelse på biblioteket? Susanne tager nogle med 

og får lagt derop. 

 

6. Gøremål - for bestyrelsesmedlemmerne 

1. Brevet til Næstved Kommune vedr. nedrivning af Bryggerlodden 2, 

Karrebæksminde er sendt. 

 2. Emner til diplom  

Lars havde billede med af Kaptajnens hus. Vi må ud og se det samt vide lidt mere. 

Det ser ikke umiddelbart lovende ud. 

3. Artikel / artikler om bevaring. Intet nyt. Alle er travlt optaget med andet. 

 4. Nyt brevpapir / logo. Intet nyt. Vi afventer, at nogen får en god idé. 

  

7. Planlægningsdokumenter m.m.m. fra Næstved Kommune: 

1. Lokalplanforslag nr. 033 - et område til boliger, havn og rekreative formål i 

Appenæs.  Spørgsmål - er det den måde fremtidige lokalplaner skal være - én lang 

projektredegørelse.? Skal vi blande os?  

Det er ikke pænt med trempel og et underligt projekt at lave lokal for en enkelt 

bygning i en bydel. Der burde laves en lokalplan eller totalplan for hele området. 

Den nye bygning passer ikke ind i miljøet. Et fuldmuret hus ville nok være bedre. 

Peter ser på sagen og får strikket en indsigelse sammen. 

2. Idéfase før ændring af bymidteafgrænsning i Næstved ved kommuneplantillæg. 

Strategi for udvikling af den del af bymidten, som ligger mellem Kanalvej og 

Vordingborgvej. Hvad mener vi? Mener vi noget?  



Der er tale om Vedex-bygningen. Det er et svært projekt at reagere på. Der 

mangler debat fra kommunen om, hvad det er man vil med området. Vi bør også 

kun koncentrere os om egentlige bymiljøer og bygningsmiljøer. 

   

8. Aktiviteter - for medlemmerne. Der skal helst ske noget inden udgangen af maj 2011. 

1. Maglemølle. Peter går videre med det. 

 2. Saltø Gods. De har sagt nej til et besøg. 

 3. Sparresholm Gods. Der er stadig renovering. 

4. Andre ideer? Peter spørger på Lundbygård og Gavnø. Der blev også foreslået 

Bækkeskov. 

 

9. Nyt fra kommunen, udvalg mv. (Bygningsbevaringsfonden hhv. Stadsgruppen). Intet nyt. 

 

10. Diverse til orientering, inspiration og drøftelse 

 Susanne har et par kulturmiljøer i Næstved-bøger med til uddeling. 

 Jonna har haft sine problemer med at få NEM-ID til sig selv på foreningens vegne. 

  

10. Næste møde - Generalforsamling den 7.4.2011 kl. 19:30 - hos CASA, Farimagsvej 69. 

 

11. Eventuelt  

 


