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REFERAT, Bestyrelsesmødet den 26.06.2014 hos Ole.          Næstved d.27-07-2014 
 
Deltagere: Ole, Karl, Frank, Lars og Peter (ref.) - Afbud fra Susanne og Jonna 
 
1. Kommentarer til sidste referat: 
 Sidste bestyrelsesmøde blev afholdt d. 08.05.2014 hos Ole. Referenten kan ikke finde referat. 
 
2. Siden sidste møde: 
 - 2 møder vedrørende kommentarer til By og Land på oplæg til afsnit om Næstved i "Vurdering  
   af bymiljøet i de historiske bykerner i middelalderkøbstæder".(Ole, Karl, Susanne (+/-), Peter) 
   Ole har sendt kommentarer og supplerende vurdering til Jep Loft (forfatteren). 
 - Peter har rundsendt samlet medlemsfortegnelse , udarbejdet p.gr.lag af By og Lands udsen- 
   delsesliste. I alt har vi 17 enkelt-, 15 familie-, 7 firma- og 1 æresmedlemmer.  
 
3. Hjemmeside mv.: 
 Ole har holdt møde med Lars junior, som foreslog, at vi arbejdede med en inaktiv hjemmeside, 
 der henviste til Facebook og Google+. Dette vil være meget, meget billigere - og havde også 
 andre fordele. Ole foreslog, at vi i den anledning døber foreningen om til Næstved Bevaringsfo-
 rening, og viste sit forslag til nyt logo, som han vil elaborere på rent farvemæssigt. Vi skal 
 huske at sikre os 2 domænenavne - Næstved med "æ" og med "ae". 
 Enstemmig tilslutning hertil. Peter sagde, at vi skal huske at få dette ind i den kommende opda-
 tering af vedtægterne - ifm. vi ændrer "tilgodesete" ved evnt. opløsning.   
 
4. Møde den 04.06.2014 med Marit Christiansen, Byplanleder, Næstved Kommune: 
 Ole, Karl og Susanne havde haft et godt og konstruktivt møde.  Marit havde givet tilsagn om at 
 arrangere møder med forvaltningen og med politikere, men havde manglet mere klarhed i spyt-
 tet fra Bevaringsforeningens side, mere om mål og succeskriterier. Karl har derfor d.d. rund-
 sendt sit forslag til strategi for samarbejdet mellem vor forening og Næstved Kommune. 
 Enighed om at Karls formulering af Formål, Mål, Succeskriterier og konkrete handlemuligheder 
 er OK. 
 Diskussion om "Hvad vil vi?". "Hvor vil vi have at Næstved går hen?". "Vægtning af erhverv, bo-
 lig og industri?". Det endte med, at Ole vil lave et udkast til strategidokument for Bevaringsfor-
 eningen overfor Næstved Kommune.  
 
5. Gunderslevholm: 
 Ole kunne oplyse, at nu var "projektet" øjensynligt gledet ud af Realdanias projekt "Fremtidens 
 Herregård". Men måske kan projektet bruges til en drøftelse med vore naboforeninger i Sorø, 
 Skælskør og Vordingborg. (Er der flere?). Ole kontakter Sorø. Peter afventer lidt med at ryk-
 ke Peter Tom-Petersen, Gunderslevholms projektmager. 
 
6. Udflugt / tur til?: 
 Susanne har foreslået Sparresholm, der brændte ned til grundet ved lynbranden sidste år. Man 
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 er nu i gang med genopbygningen. Byggeriets arkitekt skal deltage. Peter oplyste, at hans dat-
 ter var studenterkammerat med den nuværende godsbesidder, og at Jonna spiller kort med  
 moderen, som tidligere boede i Sparresholms hovedbygning. Det blev pålagt Peter at arbejde 
 videre. Vi satser på kør-selv- og tag-med-besøg medio august. 
 
7. Arkiv: Med den ovenfor vedtagne struktur på hjemmeside mv. vil indscanning af vore dokumenter 
 "kun" være for at gøre dem lettere tilgængelige. De kan så lagres / arkiveres i Dropbox, hvor 
 relevante og interesserede personer kan hente dem. Før vi finder en lørdag at scanne ind i hos 
 Frank, skal vi have en klar og nedskrevet arkivstruktur. Den klarer Ole. 
 
8. Diplom: Enighed om Brosvinget 30, men ikke om De Hvide Svaner. Ole foreslog Kvægtorvsbygningen - 
 til næste år.  
 Marit Christensen havde sagt, at Næstved Kommune heller ikke længe havde uddelt diplom til 
 bygninger. Måske kunne vi arbejde sammen? 
 Enighed om, at næste bestyrelsesmøde bliver i ølstuen på De Hvide Svaner - en øl før aftens-
 maden - samt indeholde en vurdering af, om vi skal uddele 1 eller 2 diplomer i år. 
 
9.Lokalplaner: 
 - Nr. 044 - Nybyggerne på Skyttemarken med termin den 13.08.2014. Vi afventer studier af for-
   slaget. 
 - Nr. 052 - Centerområde Farvergade. Enighed om at arkitekturen ikke passer ind i miljøet - 
   hvilket er en mild gengivelse af, hvad der kom frem på vort møde. Ole laver foreningens    
   indsigelse, som skal være fremme 01.07.2014. 
 - Nr.054 - Dagligvarebutik Rønhave Parkvej i Karrebæksminde (Netto) med termin den 28.08. 
   2014. Lars, vor udsendte medarbejder i Karrebæksminde, talte pro (benzintank) og contra 
 (trafikafvikling). Ole var mere ophidset. Sluttelig enedes man om, at der nok mest af alt var tale 
 om et kommende trafikafviklingsproblem. I øvrigt arbejder lokalrådet i Karrebæk med sagen. 
 - Nr. 055 - Rekreativt område Herlufmagle (Nunatakken) med termin den 28.08.2014. Projektet 
   er netop skrinlagt - og vi har vel nok ingen kommentarer. 
 
10. Ansøgninger om nedrivning: 
 Ole har netop modtaget ansøgning om nedrivning af kranbane på Maglemølle 67. Ole videre-
 sender hele teksten. Termin den 24.07.2014. Kranen er oplyst af være tildelt værdi 1, mega 
 bevaringsværdig, af Kulturarvstyrelsen. Dette skal få os op på barrikaderne og vor indsigelse 
 skal have det hele med. Enighed om, at det overlades til Karl at føre den spidse pen. 
 Peter skal forinden finde baggrundsmateriale til Karl (Cowi-rapport og hvad han ellers kan 
 få fat i). 
 I denne sag skal vi: 
 1) Lave indsigelse, som Karl står for, senest den 24.07.2014. 
 2) Debat i pressen, som Ole står for, når han har fået lidt af samme baggrundsmateriale. 
 
Næste møde: Mandag den 04.08.2014 kl. 17:00 på de Hvide Svaner. (Lars sikrer sig, at vi kan få et stille øl-
 hjørne). 
 


