
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i Næstved Bevaringsforening d. 11. april 2017. 

Tilstede: Peter, Jean-Pierre, Karl, Lars, Palle og Susanne. 

 

1. Referat fra sidste møde, evt. opfølgninger. 

a. Holløse Mølle projektet var oppe at vende igen. Palle forklarede endnu engang om 

projektet. Palle har tidligere sendt en mail om sagen. Han lovede at genfremsende den til 

os alle. Rasmus Nielsen har en vandring omkring Holløse Mølle d. 20. april, som formentlig 

er værd at tage med på. 

b. Hjemmeside. Peter arbejder stadig på sagen. 

 

2. Maglemølle. Kommunen har bedt Havnen om at aflevere en vedligeholdelsesplan. Den vil 

foreningen gerne have forelagt og tage stilling til. 

Peter og Karl har været en tur på forbi Kaolinhuset sammen med Sjællandske. Her kunne de 

konstatere, at Kaolinhuset virker i god stand, tæt på tag og fag. I Real Dania rapporten, som Peter 

havde med til mødet, anbefales det at bygningen nedrives og erstattes af nybyggeri. Kaolinhusets 

første 4 fag er blandt de allerførste bygninger på grunden. Et lille element i en stor enhed. 

Det er problematisk at Maglemølle er opdelt i flere områder med forskellige ejere/lejere. 

Real Dania rapporten: Kaolinhuset behøver ikke at være der, da stedet fungerer fint som helhed 

uden. 

Det er vigtigt at vi får så mange som muligt til at skrive indsigelse mod nedrivningen. Peter tager 

bl.a. fat i Landsforeningen. Der er frist for indsigelser d. 26. april. 

Peter g Karl skriver indsigelse og sender rundt til kommentering. 

 

3. Sneserevej 72 

Ejendom fra 1700-tallet, der står til nedrivning. Karl læste højt fra den bevarende lokalplan. Her står 

lidt om, hvornår der kan gives tilladelse til nedrivning. Dette stemmer ikke overens med den tekst, 

der er i høringsteksten. Der må ikke nedrives uden nyt projekt or ejendommen. Dette skal der gøres 

opmærksom på i indsigelsen.  

Der har været et stykke i Sjællandske om sagen. Det er en ejendomsmægler der har rejst sagen.  

 

4. Til orientering 

Der er lokalplan for bymidten på trapperne. Kommuneplan 2017 kommer også snart i høring. 

 

5. Evt. 

Husk generalforsamlingen d. 25. april. 

 

Næste møde er d. 7. juni kl. 16.30 i Kustodeboligen. 

 

 

 


