
Bevaringsforeningen i Næstved  
  
Bestyrelsesmøde  
  
Dato: Mandag 04.08.2014 KL. 17.00  
  
Sted: Mikkelhøj 46, Karrebæk   
 
Tilstede: Lars, Karl, Ole, Peter, Frank og Susanne 
  
  
  
  
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt.  
 

2. Strategiskriv: Ole delte papir rundt. Præsentation af Oles tanker vedrørende foreningen samt især 
også om Maglemølle og de ting vi kan gøre i den forbindelse. 
Oles vurdering er, at kommunen løser problemer, når de opstår i stedet for at langtidsplanlægge.  
Det er skidt for Næstveds udvikling. Peter er ikke helt enig. 
Det bør i hvert fald være en problematik, der bør tages op. 
Der er problemer med formalia – bl.a. at vi får så en vigtig en sag, som Maglemølle op midt i 
sommerferien, hvor nogle vil være forhindret i at svare. 
Vi talte lidt om samarbejdet med kommunen jf. samtalen med Marit. Det er vanskeligt. Det vil være 
spændende at høre, hvilket forhold nabo-foreningerne har til deres kommuner. Det ville være 
ideelt at have faste årlige møder med kommunen (Marit + udvalgsformanden). 
Angående Arkitekturens Dag – en lille udstilling om Maglemølle. Ikke noget vildt og stort. Ole, Peter 
og Lars har forslag til personer, man kunne tage fat i i den forbindelse. 
Se i øvrigt det uddelte papir. 

 

3. Hjemmeside og Facebook: Status. Vi er snart oppe at køre. Lars’s søn har lavet hjemmeside. 
Facebook er nemt og let at gå til, men pt. er det kun Ole, der har administratorrettigheder. Det 
gælder om at være synlig. Ikke er alle er dog på Facebook.  

  
4. Maglemølle  

  Det kunne være interessant at tage fotos på stedet. Peter arrangerer det med Gert Bering. 
 Status   
 Tiltag – Presse m.v. Peter lover at undersøge om kaolinkranen er den sidste tilbage af sin slags i 
Danmark. Desuden om det med høj-lavkaj er et særfænomen. Hvis han når at få oplysningerne i 
denne uge, vil han sende det til avisen. Ole skriver læserbrev. Susanne undersøger om Odense Bys 
Museer (som har medvirket til bog om Næstveds havn) ved præcist, hvilke unikke ting, der er ved 
Maglemølle. 

 
5. Gunderslevsholm. Afsluttende kontakt til Tom Petersen. Peter går videre med det.  

  
6. Udflugt / tur til ?: Susanne foreslog en tur til Sparresholm – hvordan griber man genopbygningen 

an – det  kunne være interessant – er der andre gode forslag? Peter har været forbi og hele 
ruinen er under telt. Det er nok ikke interessant. 
Peter foreslog Bækkeskov – men det er højst sandsynligt ikke muligt. 



Ole foreslår Herlufsholm. Ole kontakter skolen. 
Arkiv: Kunne vi finde en lørdag til scanning af dele eller hele arkivet ?  

  
7. Evt. Skal vi give kommunen plandiplom for campus-planerne. Det går dog ikke, da der ikke er 

bevaringsmæssige hensyn. 
Uddeling af diplom: onsdag d. 1. oktober (alternativt lørdagen før eller efter). Peter tager kontakt 
til ejeren. Ole sørger for diplom. 
 

8. Næste møde: tirsdag d. 26. august kl. 19 hos Frank. Rørdamsvej 9, Hyllinge. 
  
  
   
  
  
  

  


