
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. 

 
                               
 
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 24.03.2019 kl. 16:00-17 ved "Kustodehuset", Næstved Museum, 
Ringstedgade.  
 
Tilstede: Peter, Frank, Ole, Palle og Susanne 
Afbud: Trine og Jean-Pierre 
 
1. Godkendelse af referater fra de sidste bestyrelsesmøder (08.11.2021). Godkendt 
 
2. Nyt fra kassereren:  Årsregnskab 2019, 2020 og 2021 er klar til revisorpåtegning.  
 
3. Gøremål for bestyrelsesmedlemmerne: 
  
3.1 Den kommende generalforsamling 

Peter Engberg ønsker af personlige og helbredsmæssige årsager at udtræde af bestyrelsen. 
Trine ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.  
Bestyrelsesmedlemmerne på valg – Karl, Jean-Pierre, Susanne - har accepteret at blive 
genvalgt. Frank er på valgt, men ønsker at udtræde, hvis det lykkedes at finde tilstrækkeligt 
med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Gode forslag til nyt/nye bestyrelsesmedlem/medlemmer imødeses: Ole har talt med to 
potentielle bestyrelsesmedlemmer og havde forslag til andre, man kunne spørge. Susanne 
lægger opslag op på Facebook og generalforsamlingen og skriver om mulighed for at træde ind 
i bestyrelsesarbejdet. 
Peter spørger Niels Byskov om han vil være dirigent. Alternativt spørger han Niels Rørbech. 

 Åbning/adgang 30 minutter før. 
   
3.2 Diplom til Gunderslevholms avlsbygninge samt initiativ til central for gamle, genanvendelige 

byggematerialer. 
 Der skal indkøbes 6 flasker boblevand til ejeren, Claus de Neergaard - idet de tidligere 

anskaffede nu er blevet for gamle. 
 Fremstilling af diplom mv.: Ole aftaler tidspunkt med Claus de Neergaard for besøg til foto til 

diplom samt udfærdiger diplom. Karl sørger for nye bobler. 
 Diplom kan uddeles i forsommeren, evt. maj måned. 
 
3.3 Hjemmesiden. 
 Kasserer orientererede om, at Hans Jørgen ikke ønsker at modtage bidrag for son indsats. 
 Peter har en del materiale på sin pc hjemme, som kan komme på hjemmesiden. 
  
3.4 Facebook 
 Noget nyt om administratorrettighederne: Susanne har administratorrettigheder. 

Susanne lægger med jævne mellemrum materiale på siden. Hovedsageligt deles nyt pm 
bevaringsværdigt byggeri eller invitationer til arrangementer fra f.eks. By og Land på siden. 
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3.5 Forslag til Næstved Kommunes kommende arkitekturpriser - og til vore egne diplomer.? 
  Punktet tages op på næste møde. 
 
4. Status på "igangværende" sager: 
 
4.1 Havnens - og Ny Maglemølles fremtid? 

Intet nyt 
 
4.2 Nedrivning på Susåvej og nybygning på Gødsholmvej (i Appenæs) 
 Sagen om nedrivningen på Susåvej ligger stille.  

Peter fortalte om bygningen på Gødsholmvej (også omtalt i mail Peter tidligere udsendt). Vi 
besluttede, at vi ikke gør mere ved sagen. 

 
  
 
5. Nye emner: 
 
5.1  Arrangementer for medlemmerne? 

Punktet tages op på et andet møde. 
 
 
6.  Næste møde: Generalforsamlingen. Peter finder en dato. Sted? 
 
 
7.  Eventuelt:   
  
 
 


