
Bevaringsforeningen Næstved. Bestyrelsesmøde d. 9. maj 2012. 

 

Tilstede: Ole, Jonna, Lars, Peter og Susanne. 

 

1. Referat fra generalforsamlingen er godkendt. 

 

2. Bestyrelsens konstitueres som sidst: 

Ole: formand 

Peter: næstformand 

Jonna: Kasserer 

Susanne: sekretær 

 

3. Nedrivningssag på Åderupvej 41-43. Lars forsøger at finde lidt oplysninger om stedet, hvor der 

tidligere har ligget en gård. 

 

4. Peter har talt med Jean-Pierre angående besøg på Maglemølle for bestyrelsen sammen med 

Byskov. Mødet skal ligge efter d. 16. juni. Orienterende møde/ sparringsmøde om, hvad der sker 

ude på Maglemølle. Mødetid fra 17-20. Peter finder passende titel! Peter sørger for lidt at spise og 

drikke. 

5. Angående billetterne til Stena Line.  Hvad gør vi? Vi sender orientering ud til alle medlemmer 

med mail og post. Hvis de kan skaffe nye medlemmer, så udleverer vi et sæt billetter pr. stk. Kan 

vi ikke komme af med dem, så ryger de i skraldespanden. 

6. Evt.  

A. Ole har forslag til et tema om industribygninger og genanvendelse af nedlagte 

industribygninger. Evt. over et helt år i evt. i samarbejde med Næstved Museum, LOF og 

Næstved Gymnasium. En foredragsrække med teori, besøg på bygninger, levende industri. 

Alt sammen for at belyse hvad man kan gøre omkring Maglemølle. Ole har forskellige 

forslag til emner og steder, man kan besøge.  



 

B. Til generalforsamlingen kom Niels Rørbech med en del forslag til steder, vi kunne besøge: 

Gjorslev, Førslev, Rosenfeldt, Krenkerup, Cortzelitze, Fuglsang. Desuden blev nævnt 

Assens sukkerfabrik/rådhus. 

Peter undersøger om besøg på Gjorslev inden Skt. Hans. 

C. Hjemmeside: Ole synes, at vi bør arbejde på at få en hjemmeside, hvor vi også kan lægge 

arkivalier ud. Vi drøfter det videre næste gang. Vi må betale for én til at lave siden, og så 

må vi selv sørge for at få scannet dokumenter til at lægge ud. 

 

Lars har betalt Jonna for kontingent 2012! 

 


