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

 

 
 

Bestyrelsesmøde d. 18. maj 2022 i Kustodeboligen kl. 19-21. 
Tilstede: John, Eva, Palle, Ole, Jean-Pierre, Karl og Susanne 
 

1. Navnerunde 

 

2. Valg af poster i bestyrelsen 

Formand: Ole 

Næstformand: Eva  

Kasserer: Karl 

Sekretær: Susanne  

 

Ole vil gerne være formand, hvis andre vil bidrage aktivt, så han ikke sidder alene med arbejdet. 

 

Vi talte lidt frem og tilbage om opgaver i foreningen. Hvad vil vi bidrage med i forhold til 

fortællingen om arkitektur og bevaring i Næstved? 

Vi burde revitalisere og genbesøge vores vedtægter og formål. 

Kan vi bidrage på forkant og ikke altid på bagkant. 

Hvad er de gode historier?  

Kan vi bruge historier om klima, bæredygtighed, miljø og FNs verdensmål til noget – en 

nutidsdagsorden. 

Hvordan formidler vi det i byens historiske miljø. 

Åbne overfor andre samarbejder, andre foreninger i området. 

 

3. Fremtidige møder.  

Ole foreslår, at vi holder møder hver anden måned. Tirsdage virker til at være god for alle. Ole 

spørger Hanne, om tirsdag også er god for hende.  

Vi aftalte næste møde tirsdag d. 14. juni kl. 19-21. 

Herefter: 

Tirsdag d. 23. august 19-21 

Tirsdag d. 11. oktober 19-21 

Tirsdag d. 6. december 19-21 

 

4. Facebook og hjemmeside 

Susanne og Hanne tager sig af dette. Punktet tages op på næste møde. 

 

5. Lokalplaner  

Der er høring omkring DSB-værkstedet. Er det en sag, vi skal gå ind i og skrive høringssvar til? Er 

løbet kørt? Vi lader den gå. 

Lokalplan for nyt supermarked i Blangslev. Den springer vi over (i øvrigt også stadig kun i idéfasen. 

Lokalplansforslag kommer senere). 
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Susåvej 3. Hvad sker der mon der? Hvem ved noget? 

Kan vi få en forbindelse til byplanafdelingen, så vi kan få en snak med dem, når der er forskellige 

sager eller noget, der rører sig. Det vil være godt, hvis vi kan få en god forbindelse til  

Vi talte om lidt om, at det kommende havneprojekt er noget vi bør tage fat i. 

 

6. Diplom.  

Vi skal have uddelt diplom efter sommerferien. Ole tager fat i Claus på Gunderslevholm. 

 

7. Udvikling af foreningen. 

Punktet udskydes til næste møde. 

  

8. Næste møde  

Tirsdag d. 14. juni kl. 19-21. 

 

 

9. Evt.  

Arkitekturens Dag mandag d. 3. oktober 2022 (vist nok) bør vi engagere os i. Hvordan skal vi gøre 

det? Med foredrag, omvisning eller andet. Emnet tages op på næste møde. 

Årets tema er ’stedsans’. 

 
                               
 

 
  
 
 

 


