
Referat fra møde i Bevaringsforeningen mandag d. 17. marts hos Ole Kjærulff 

 

Tilstede: Ole, Peter, Frank, Jonna og Susanne 

 

1) Generalforsamling 

Tid: onsdag d. 9. april kl. 19.30 

Sted: hos Ole, Fælledvej 21 Peter prøver dog også at spørge om vi kan bruge Vejlø menighedshus. 

Samtidig kan vi se kirken mv. 

Indkaldelse: Sendes med post sammen med girokort. 

Peter spørger Niels Byskov, om han kan denne dag. 

 

Angående kontingent: Sidste år lykkedes det ikke at få pengene ind ved at skrive at man skulle 

betale til konto. Det virkede først, da Jonna sendte girokort ud med post. Derfor skal de igen sendes 

ud med post. Vi aftalte, at det sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

Jonna har lavet regnskab. Det blev gennemgået og vi lagde budget for det nye år. 

Peter laver et udkast til årsberetning og sender til Ole. 

 

Bestyrelsen vil gerne foreslå en ændring i vedtægterne under punktet om ophør af foreningen og 

overdragelsen af foreningens formue til Næstved Kommune.  Og, hvem skal vi i så fald lade 

pengene overgå til i stedet? Landsforeningen kunne være en idé eller Kompagnihuset. Lad os gå og 

tænke over det indtil næste år. Ved nærmere eftertanke så lad os vende det med Niels Byskov på 

generalforsamlingen. 

 

2) Henvendelse angående bygningsdelsdepot 

Vi er blevet spurgt af Claus Neergaard, om vi vil indgå i et sådant depot. Men har vi kræfter til det i 

foreningen? Der vil nok være brug for frivillige til projektet. 

Det baserer sig på at Gunderslevholm  i forvejen har en del bygningsmaterialer liggende. Det vil 

basere sig på bytte-byttemetoden. 

Men, hvad forventes der af os? 

Vi venter til efter generalforsamlingen med at mødes med Gunderslevholm. 

Ole snakker videre med Gunderslevholm. 

 

3) Henvendelse angående byvurdering ved By og Land, Jep Loft 

Vi bør præsentere det for byens politikere/udvalgsformanden. 

Ole vil kontakte Jep Loft. Vi bør følge det til dørs. 

Vi bør dog gribe det positivt og få noget godt ud af det, i stedet for kun at være negative. 

 

4) Foreningens arkiv 

Ole har fundet ud af, at der såmænd ikke er så meget at scanne. Det kan gøres hos Frank, der har 

en hurtig scanner. 



Når det hele er scannet kan vi aflevere papirmaterialet på arkivet. 

Ole foreslår, at vi får lavet en hjemmeside, hvor materialet kan lægges ud. Man kan få lavet en 

hjemmeside til en rimelig pris. 

Peter foreslår, at vi kigger på Nysteds hjemmeside: www.nysted-bevaringsforening.dk. 

Vi aftaler nærmere efter generalforsamlingen. 

 

5) Evt. 

Lars fortæller om, at havnen snart skal til at lave ny kaj. I den forbindelse er han og andre nervøse 

for om de bevaringsværdige bygninger på havnen kan holde til, at de banker nye spunsvægge ned. 

Ejere af bygningerne skal selv fotoregistrere før og efter. 

Vi vil lægger os ud med hele havnen og byrådet, hvis vi begynder at tage det op i avisen mv. 

Bygningerne er jo ikke nedrivningstruede (endnu).  

 

6) Næste møde –Peter sender en mail ud om dato.  

 

http://www.nysted-bevaringsforening.dk/

