
Referat fra bestyrelsesmøde i Næstved Bevaringsforening d. 7. juni 2017. 

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

Afbud: Palle 

 

1. Referat fra sidste møde: Godkendt. 

2. Konstituering af ny bestyrelse.  

Torben træder ud af bestyrelsen pga. sygdom. 

Formand: Karl 

Næstformand: Jean-Pierre 

Kasserer: Peter 

Sekretær: Susanne 

 

3. Opgaver i bestyrelsen 

a. Hjemmeside: Peter har fået tilbud om hjemmeside. Lars’ søn, Kenneth, har lovet at 

opdatere hjemmesiden, men mangler input. 

Hjemmesiden trænger til at blive opdateret, men Peter siger, at der skal laves en helt ny, 

hvor arkivmaterialet til kan komme på. 

Susanne sørger for at hjemmesiden er opdateret med de rigtige oplysninger bl.a. formand 

mm. 

Det vil være fint, hvis Kenneth kunne komme over til et møde sammen med Karl, Peter og 

Susanne, så vi sammen kan se på, hvad der skal på ny hjemmeside, og hvilket program han 

tænker, at den nye hjemmeside skal sættes på. 

Peter har opdaget vigtigheden af, at vi er mere aktive på Facebook. Facebook-siden var 

oppe at vende igen. 

b. Nye mødedatoer: Onsdage 16.30-18.00 er en god dag for de fleste. 

23. august 2017. Her skal findes diplom-emne 

22. november 2017 

21. februar 2018 

23. maj 2018 

Susanne booker kustodeboligen.  

 

4. Status på igangværende sager 

a. Suså/Holløse Mølle: Peter, Jean-Pierre og Karl var med til vandring ved Mølle med Rasmus 

Nielsen. Det var meget interessant, men man blev ikke klogere på projektet.  

Peter har fundet et papir: Mere liv i Susåen, på Næstved Kommunes hjemmeside om 

projektet. 

Jean-Pierre vil prøve at hive fat tidligere biolog ved Næstved Kommune, Jytte Nielsen, og 

prøve at få en forklaring på problematikkerne omkring vandløbet og evt. status samt hvor 

vi skal vende vores protest hen. 

Men, det er mærkeligt, at de 12 parceller skal slippe for kloakering, men kan lade 

spildevand blive ledt ud i Susåen/Torpe Kanal. 



Det eneste vi kan forholde os til er, om der vil ske skade på Holløse Mølle-bygningen, når 

vandstanden ændres. Det øvrige handler om natur. 

b. Maglemølle nedrivning:  Der er givet grønt lys for nedrivning. Kaolinhuset er endnu ikke 

revet ned. Men, vi fik da en masse omtale og nye medlemmer. 

c. Sneserevej 73: Der er endnu intet nyt i sagen. Karl har skrevet og spurgt Stig Håkonsson om 

status. 

 

5. Evt. nye sager: 

a. Der er kommet tre nye lokalplaner. 2 for parkeringshuse ved banen og 1 for byggefeltet for 

udlændingestyrelsens nye bygningerne. De 2 parkeringshuse er nok ikke så interessante at 

gå ind i, men det er udlændingestyrelsens nye bygning, der bliver på 6 etager lige op og ned 

at bl.a. posthusbygningen. 

Frist for parkeringshusene er 6. august. Borgermøde d. 15. juni. 

Frist for høringssvar for udlændingestyrelsens byggefelt er 25. august. Borgermøde d. 10. 

august. 

b. Ny kommuneplan gældende til 2029, der er høringsfrist d. ?. Peter har læst forslaget og 

havde flere kommentarer. Bl.a. kunne man godt efterspørge planer for Maglemølle. 

Borgermøde d. ? . Der er ikke mange ændringer siden sidste kommuneplan. 

 

6. Arrangementer: Peter foreslog Gjorslev på Stevns. Det koster 1500 kr. Vi foreslår en dato i 

september. 

  

7. Evt. 

 

a. Emner til diplomer, kan vi evt. efterlyse kandidater gennem avisen. Det skal være inden 

sommerferien. Susanne skriver oplæg til Karl. 

b. Vores brochure skal opdateres. Det sørger Frank for. 

 

 

Næste møde er d. 23. august kl. 16.30 i Kustodeboligen. 

 

 

 

 


