
Næstved Bevaringsforening 

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. august 2022. 

Tilstede: Eva Sara Rasmussen.  ESR 

Jean- Pierre van Tittelboom JPV 

 Ole Kjærulff  OKJ 

 Palle Birk Hansen PBH 

Afbud: Karl Topsøe-Jensen KTJ 

 Susanne Outzen SUO 

 

1. Sidste referat blev godkendt. JPV bad om en oversigt over mødedatoer. 

Tirsdag d. 23. august 19-21 

Tirsdag d. 11. oktober 19-21 

Tirsdag d. 6. december 19-21 

2. Hanne Heunicke og John Vinsbøll er udtrådt af bestyrelsen. Vi ser os om efter nye 
bestyrelsesmedlemmer.  
 

3. Foreningen har fået rettet optagelsen på Erhvervsregisteret. 
Vi inviterer Hans Jørgen til næste bestyrelsesmøde, så vi kan blive informeret om: 
- Hvad vi kan på vores hjemmeside. 
- Hvor vi gemmer foreningens filer etc. 

Hans Jørgen skal have 12 fl. vin for sin store indsats. 

4. OKJ og Karl Topsøe Jensen har holdt møde med Bjarne Elmelund  fra Spar Nord. Vi kan fortsat få 
penge til bl.a. diplomer lokalt. Liste over diplomer sendes med dette referat. 
 

5. Diplom til Gunderslevholm er færdigt. PBH kontakter Claus Neergaard for at finde en dato for 
overrækkelse i begyndelsen af september. (de to første uger). 
 

6. Hvervefolder. OKJ laver oplæg til tekst og ESR laver oplæg til billeder og opsætning. 
 

7. Suså Biogas 
ESR har lavet et høringssvar vedr. Suså Biogas. Svaret er godkendt og er afsendt 10.08.2022. 

8. Kranspor på Ny Maglemølle.  
OKJ laver oplæg til godkendelse hos bestyrelsen. Frist for høring: 18.08.2022. 
 

9. Arkitekturens Dag.  
 
Årets tema:  Stedsans med udgangspunkt i Karrebæksmindes særlige byplan og arkitektur. 



Tid:  Søndag d. 2. oktober kl. 14. 
Temaer: 
A. Karrebæksmindes historie: 

PBH har kontaktet Rasmus Nielsen der vil fortælle om Karrebæksmindes 
historie m.v   

B. Karrebæksmindes arkitektur.   

PBH sammenfatter indholdet af to artikler til et oplæg om Karrebæksmindes 
bygninger, herunder dobbelthusene i Allen og pakhusene. OKJ kontakter Juul 
og Frost ang. projekt til Karrebæksminde/Stejlepladsen.  
 
C. Karrebæksminde og klimaet 

ESR laver oplæg om klimasikring af Karrebæksminde og Enø.Hvad er der på 
spil og hvad gør vi for at sikre kysten m.v. 

Program: Vandring gennem Karrebæksminde. 
  Ankomst til Fiskeri- og Bymuseeet.  
  Ovenstående oplæg holdes på Fiskeri- og Bymuseeet 
  Kaffe og kage, måske is kan købes.  
  Alternativ sted: Cafenøen. PBH 
 

PR:  OKJ laver oplæg til program med henblik på Arkitektforeningen. 
  

10. Eventuelt. 
 

Lidt om løst og fast, klima og Tesla. 
 

OKJ / 10.08.2022 

 


