
Næstved Bevaringsforening 

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2022 

Kustodeboligen 

Tilstede: Karl, Eva, Palle, Ole, Hanne og Susanne 

Afbud: Jean-Pierre og John 

 

1. Navnerunde 
 

2. Godkendelse af referat. Godkendt 
 

3. Hjemmeside og mail 
Ole har været til møde med Peter og Hans Jørgen (webmaster) vedrørende hjemmesiden. Der er nu 
kun ét domænenavn www. Naestvedbevaringsforening.dk (tjek). 
Mailen har ikke været åbnet i umindelige tider. Ole og Hans Jørgen er ved at have styr på den. Ole 
vil gerne have, at vi alle skal kunne tilgå den. 
Der er en del gamle dokumenter, der skal på hjemmesiden. Dette arbejde er ikke færdigt. 
 

4. Møde med Spar nord 

Ole og Karl skal have møde med Bjarne Elmelund i banken vedrørende sponsorat fremover. 

5. Susåvej 3.  
Vi afventer, hvad der sker. 
Hanne foreslår at vi evt. laver noget til vores FB side om kulturmiljøet i Lille Næstved. 
 

6. Nyskovvej 19, Torup. En 3 eller 4-længet gård, der står til nedrivning. Gården ligger ensomt og 
indgår ikke i et særligt miljø. Gården fremstår meget faldefærdig.  
Ole og Susanne laver et opslag på FB, og ellers gør vi intet. 
 

7. Tagudskiftning på musikstalden, Grønnegades Kaserne. 
Der bliver skiftet fra håndstrøgne til maskinfremstillede/strengpressede tagsten. Ole har talt med 
Stig Håkonsson, der kender meget til sagen. 
Gamle Ridehus (opført 1799) har på et tidspunkt fået skåret sit tag ned til det halve. Palle foreslår, 
at vi agiterer for, at man får restaureret bygningen og genrejst bygningen med det tag, som den 
oprindeligt har haft. Der bakkes op om en god idé.  
Grønnegades Kaserne er fredet.  
 

8. Diplom til Gunderslevholm. Ole har været forbi Gunderslevholm for at fotografere til diplom. 
Diplomet blev godkendt. 
 

9. Arkitekturens Dag. Skal vi komme med et oplæg? 
Årets tema er stedsans. 
Ole foreslår, at vi laver noget om Karrebæksminde. Der er mange gode temaer: Historie, arkitektur 
og klima. 



Vi kan lægge os fast på søndag d. 2. oktober kl. 14. 
Det kunne være en god idé at spørge, om Rasmus Nielsen har lyst til at lave en byvandring. Palle 
kontakter Rasmus. 
Eva kan supplere med sin viden. 
Det kunne være interessant at komme ind i et af pakhusene. 
 

10. Udvikling af foreningen 
Tage fat i de gode historier. 
Årstemaer? 
Et tema kunne være: Den smukke by. 
Hvordan skal historierne på fortælles? 
Skal vi være smagsdommere? 
Skal vi vise gode/dårlige eksempler på byggeri? 
Vise eksempler på brug af forskellige typer materialer påvirker en bygnings udtryk f.eks. forskel 
mellem håndstrøgne tegl versus maskintegl eller plastikvinduer versus trævinduer og lignende. 
Hvordan påvirker nyt byggeri vores oplevelse af det gamle. 
Historier til hjemmesiden om bevaring og arkitektur. Palle har skrevet en artikel om dobbelthusene 
i Karrebæksminde. Den vil passe godt ind på hjemmeside til en begyndelse. 
Hvorfor bevaring? 
Hvad er kvaliteterne i Næstved? 
Hvad er bevaring? Hvad er der skrevet om dette emne. Se Ringkøbings hjemmeside for idéer. 
FNs verdensmål kan inddrages. 
Identitet. 
Foredrag/rundvisning/workshop med Søren Vadstrup eller andre? 
Samarbejde med de andre bevaringsforeninger i området? 
Brevkasse f.eks. i Sjællandske (i samarbejde med andre foreninger) 
 
 
 
 
 
 

 


