
Bevaringsforeningen Næstved. Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013. 

 

Tilstede: Jonna, Lars, Frank, Susanne og Peter (ref.). 

Ole havde meldt afbud grundet ferie. 

 

Der var ikke nogen dagsorden, så referatet. 

 

1. Dette er første møde efter generalforsamlingen den 16.04.2013.  

De tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen konstituerede sig - på samme pladser som sidste år. 

Herefter stod formandsposten igen ledig til Ole. 

 

2. Siden sidst.  

Vi lavede en udmærket indsigelse til lokalplanforslag nr. 50, Glasindustri i fensmark - og havde 

netop modtaget det totale afslag på alle vore klager - og dog nej, man havde givet os ret i, at et 1 

meter bredt plantebælte var for smalt - og øget bredden med 50 cm!! Svaret er rundsendt til besty-

relsen.  

Peter har holdt foredrag i Y-mens Club om vor forening. Rigtig mange tilhørere, men vist ingen 

nye medlemmer. 

 

3. Diplom til renoveringer. 

I år skal det altså være.  

2  er allerede bragt i forslag. - Lysstøberiet på Enø og De Hvide Svaner. Sidstnævnte ofrer ejeren af 

Saltø Gods mange penge på.  

 

4. Nye medlemmer. 

Lars nævnte lokalråd - nu var de der igen - samt menighedsråd. 

Til alle bestyrelsesmedlemmer - husk nu at være om jer for at skaffe flere medlemmer. 



Peter oplyste, at arkitekt m.a.a. Karl Topsøe-Jensen, som var med i Næstved Kommunes følge-

gruppe, da Kommuneatlas Næstved blev udarbejdet, vist nok var interesseret i at være medlem, 

og gerne af bestyrelsen. Ingen af de tilstedeværende erindrede noget negativt om Karl, som Peter 

har kendt i en længere årrække (Svoger til en af hans nærmeste venner). KTJ arbejder endnu i 

Frederiksberg Kommune, men er ved at blive pensioneret - og bor her i Næstved. 

 

6. Regnskabet: 

Jonna havde meldt ud, at der var alt for mange medlemmer, som ikke havde betalt kontingent. 

Noget tyder på, at meddelelsen til medlemmerne om, at nu var det igen tid at betale kontingent 

var druknet i ordflommen sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Det er altså den store fare ved at overlade kontingentindbetalingerne til at ske over "netbank" i 

stedet for via de gammeldags girokort. 

Peter laver et "Erindrer du" brev, som Jonna kan sende ud sammen med et girokort til de, der ikke 

har betalt. 

 

 


