
BEVARINGSFORENINGEN  I   NÆSTVED          

En forening til udvikling og bevaring af BY og LANDskabskultur i Næstved Kommune 

Bestyrelse 2018:              Peter Engberg,  Jean-Pierre van Tittelboom,  Karl Johan Topsøe-Jensen, 

    
                                 Susanne Outzen, Palle Birk Hansen, Ole Kjærulff  og  Frank Rasmussen. 

 
 
Dagsordenforslag                             Næstved d.23-08-2022 
 

 
Bestyrelsesmøde onsdag den 13.03.2019 kl. 16:30 i "Kustodehuset", Næstved Museum, Ringstedgade.  
 
Tilstede: Palle, Karl, Frank, Peter, Ole og Susanne. 
Afbud: Jean-Pierre 
 
 

1. Godkendelse af referater fra de sidste bestyrelsesmøder (24.10.2018 og 16.01.2019): Godkendt. Husk 
fremover at skrive dato for det godkendte referat. 
 
2. Nyt fra kassereren:  Årsregnskab og budget for 2019 klar til revisorpåtegning:  
Årsregnskab fremlagt. Der er et underskud for 2018 på 7523,49 kr. Godkendt. 
Budget for 2019 og 2020 også fremlagt. Budget for begge år er ens. Begge år fremlagt da vi beder om 
vedtægtsændring vedr. fastlæggelse af kontingent. Abonnement på Sjællandske opsiges, da Peter får avisen 
gratis af en nabo. Budget godkendt. 
 
 

3. Gøremål for bestyrelsesmedlemmerne: 
  

3.1 Den kommende generalforsamling.  
 Bestyrelsesmedlemmerne på valg har accepteret at blive genvalgt. 
 Gode forslag til nyt/nye bestyrelsesmedlem/medlemmer imødeses. 
 Åbning/adgang 30 minutter før. Palle og Peter møder 18.30. 

Peter læste indbydelsen til generalforsamlingen op. 
Peter skriver på beretning, som han skriver ud til kommentering inden generalforsamlingen. 

   
3.2 Årsregnskab for 2018 og budget for 2019 samt revisorpåtegning: Se under nyt fra kassereren 
.  
3.3 Forslag til vedtægtsændringer m.h.p. fremskyndet fastlæggelse af kontingent. 

Peter har fremsendt til Byskov - og alle i bestyrelsen. De kommentarer Peter har fået fra 
Byskov er noteret. Tekst fremlagt og fremlægges på generalforsamlingen. 

  
3.4 Diplom til Fjordvej 2, Appenæs. 
 Ole og Peter har drøftet Oles forslag, der vil blive justeret lidt. Forslaget til diplom blev fremlagt.  

Palle kom med en kommentar, som indføjes. Ole sørger for print. 
 Der er indkøbt 6 flasker boblevand til ejerne Susanne og Jan Hansen. 
  
3.5 Nyt logo.   
 Ole har fremsendt tre forslag til konstruktiv kommentering. Der blev kommenteret lidt på 

forslagene. Ole selv er ikke helt tilfreds. Han tænker videre. 
      



BEVARINGSFORENINGEN  I   NÆSTVED          

En forening til udvikling og bevaring af BY og LANDskabskultur i Næstved Kommune 

Bestyrelse 2018:              Peter Engberg,  Jean-Pierre van Tittelboom,  Karl Johan Topsøe-Jensen, 

    
                                 Susanne Outzen, Palle Birk Hansen, Ole Kjærulff  og  Frank Rasmussen. 

3.6 Hjemmesiden: ikke så meget nyt 
  
  
3.7 Dokument s.f.a. persondataloven - til hjemmesiden.  
 Peter har fremsendt til Byskov - og alle i bestyrelsen. Godkendt. 
 
3.8 Facebook?  

Noget nyt om administratorrettighederne? Peter skriver ud til medlemmerne, om der blandt dem 
kunne findes en der vil være med til at udvikle og bestyre vores Facebook side. 

 
3.9 Forslag til Næstved Kommunes kommende arkitekturpriser - og til vore egne diplomer? 

Peter orienterer om "nyt fra vor sponsor". Vi skal fremover søge om sponsorat via Spar Nord 
Fonden.  

  

 
 
4. Status på "igangværende" sager: 
 
4.1 Havnens - og Ny Maglemølles fremtid? Peter fortalte om sit besøg på kommunens havnekontor 

og udstilling i Boderne. Der er åbent til og med maj i alle hverdage samt den første lørdag i hver 
måned fra kl. 10-15. D. 28 marts er der foredrag ved Palle om Susåen i Boderne kl. 16.30-18.  

 Peter og Ole deltog i mødet om kommuneplanlægning på ressourcecenteret og refererede 
deres oplevelser. På mødet blev der bl.a. talt om havnen, og hvad der skal være, når havnen er 
flyttet. Her kunne foreningen jo godt komme indspark om god arkitektur og bevaring af 
Maglemølle (der jo er ved at smuldre hen pga. manglende vedligeholdelse). Forslag til 
prioritering af bygningerne på havnen. Ole har for sjov siddet og leget med en plan, som han 
gerne vil fremlægge for os.  

  
 
4.2 Henvendelse fra Center for Bygningsbevaring, v. Vera Noldus: Ville gerne have møde med 

Næstved Kommune/ ejeren af Maglemølle. De vil gerne arbejde med det som projekt (mod 
betaling). Centeret arbejder kun kommercielt nu. Hun henvises til Maglemølle. 

 
4.3 Bevarende lokalplan for den gamle del af Appenæs: Den kommer til efteråret (iflg. Susanne). 

Her skal foreningen huske at være opmærksom.   
 
5. Nye emner: 
 
5.1 Svømmehallen på Nygårdsvej? 
 
5.2 Arrangementer for medlemmerne? Udflugt til Carlsberg-byen. Spisning på De små haver. Ole 

undersøger mulighederne. Det skal være en lørdag i første halvdel af juni. 
 
5.3 
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6.  Næste møde: -  Forslag til uddeling af diplom – dato: fredag d. 29. marts kl. 17. Bagefter mødes vi hos 
Peter og ser på Oles forslag om havnen. Peter aftaler med ejerne af huset. 
Og så er der generalforsamlingen tirsdag den 09. april 2019 kl.19:00.  
 
 

7.  Eventuelt:  - 
 
  
 
 


