
Møde i Næstved Bevaringsforening onsdag d. 16. januar 2019 

Tilstede: Peter, Palle, Frank, Jean-Pierre, Karl, Ole og Susanne 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Susanne har glemt at sende det. Det kommer sammen med 

dette referat. 

2. Nyt fra kassereren: intet at bemærke 

3. Generalforsamling: Peter foreslår tirsdag d. 9. april. Kl. 19.00. 

Susanne spørger om vi kan låne kustodeboligen til generalforsamlingen, når Peter har en endelig 

aftale med Byskov om datoen. 

4. Forslag til vedtægtsændringer.  

Vi skal have lov til at hæve kontingentet gældende for 2020. 

Desuden skal kontingentet for 2019 vedtages på generalforsamlingen. 

5. Uddeleles af diplom til Fjordvej 2. Frank uddelte et forslag til tekst. Ole laver diplomet. 

6. Forslag til nyt logo: Ole fremlagde tre forslag, som vi diskuterede. Ole går videre med forslagene og 

kommer med reviderede forslag. 

7. Hjemmeside: Status. Hans Jørgen har styr på hjemmesiden. Der mangler stadig at blive scannet 

gamle regnskaber.  

Fremover skal referater sendes til Hans Jørgen, så de kan lægges på hjemmesiden. 

8. Persondataloven: Peter gennemgik problematikkerne. 

9. Facebook: Kun Ole og Susanne er de eneste, der har profiler på FB. Hvem har 

administratorrettigheder? 

10. Forslag til arkitekturpriser i kommunen og vores egne. Er der nogle forslag. Peter tog 

Gunderslevholm op igen. Vi diskuterede hvor højt vi skal sætte barren i forhold til, hvor originalt og 

velbevaret ejendommene er, når vi skal give diplom. Bevaring af husets udtryk er måske et godt 

udgangspunkt. 

Igangværende sager:  

Suså/Holløse projektet. Der sker ikke meget pt. Torpe Kanal og Nedre Suså med Holløse Mølle er 

ikke en del af projektet, ligesom andre dele er droppet. Jean-Pierre havde læst op på sagen. 

Havnen og Ny Maglemølle: Havnen er på vej ud til Ydernæs, og Maglemølle er åbnet mere op. Karl 

foreslår, at vi på et tidspunkt blander os i, hvad der skal være på Maglemølle- og havnearealet, når 

havnen er flyttet. Det var en god idé. 

Næstved som kulturarvskommune: Jean-Pierre og Peter var til afsluttende møde d. 27. november 

2018.  

Svømmehallen på Nygårdsvej: hvad gør vi med den. Den er nedrivningstruet, da den er dårligt 

vedligeholdt og hvis Næstved Kommune lykkes med en ny, moderne svømmehal.  

11. Arrangementer for medlemmerne: Intet nyt. 

 

12. Næste møde: onsdag d. 6. marts kl. 16.30. Susanne aftaler lån af kustodeboligen. 

 


