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Tilstede: Eva Sara Rasmussen.  ESR 

Jean- Pierre van Tittelboom JPV 

 Karl Topsøe-Jensen KTJ 

 Ole Kjærulff  OKJ 

 Palle Birk Hansen PBH 

Afbud: Susanne Outzen SUO 

 

1. Sidste referat blev godkendt.  
 

2. Hans Jørgen orienterede om hjemmesiden og dens muligheder: 
Hjemmesiden fungerer både som hjemmeside og arkiv. Den kan udbygges med bl.a. 
- Kalender 
- Høringssvar 
- Verserende sager 
- Låste afsnit for bestyrelsen 
Vi tager en backup af oplysningerne med jævne mellemrum. Backuppen lægges på et fast medie 
såsom en ekstern harddisk eller usb-stick.  
Hans Jørgen vil gerne administrere hjemmesiden fremover. Vi skal måske have et der også kan 
lægge sager ind m.v. 
 

3. Diplom til Gunderslevholm / Claus Neergaard overrækkes torsdag 8.9.2022 kl. 15.00. 
OKJ laver diplom, tale og pressemeddelelse.  
PBH giver Claus Neergaard besked. 
 

4. Hvervefolder er færdiggjort – der mangler et par sproglige / faktuelle rettelser.  
OKJ retter og sender til ESR. 

5. Høringssvar ang. Kranspor på Ny Maglemølle er afsendt og modtaget hos Næstved Kommune. 
- Vi overvejer at skrive ganske lidt om en mulig genoprettelse af det tabte. OKJ 

              - PBH gjorde opmærksom på bogen ”Dansk Papir i 100 år” af Kirchhoff-Larsen, Chr., Poul B.  
                Søndergård. Forlag: De Forenede Bogtrykkerier. - Udgivet år: 1989.  
                Rettelse: Det er Keld Dalsgaard Larsen: ”Dansk Papirindustri 1829 – 1999”, Silkeborg Museum 
                2000 der har noget om Ny Maglemølles lay-out som industrianlæg. 

- Vi diskuterer Ny Maglemølles muligheder på næste bestyrelsesmøde. OKJ medbringer forslag til 
omdannelse af Ny Maglemølle som debatoplæg. 

 
6. Susåvej 3 – Vi gør ikke mere i forbindelse med Susåvej 3. Der holdes retsmøder på et ikke defineret 

tidspunkt og vi afventer dommen. 



 
7. Arkitekturens Dag bliver 2.10.2022.kl.14.00 i Karrebæksminde. Rasmus Nielsen laver rundvisning. 

 
Der serveres kaffe, te, øl og vand. ESR og PBH mødes 2.10.2022.kl.14.00 ved By- og Fiskerimuseet 
og laver indkøbene. 
 
Som supplement afholdes to arrangementer, nemlig: 
- PBH om Karrebæksmindes huse m.v. Onsdag 12.10.2022 kl. 19.00 
- ESR om havstigninger og diger m.v. Onsdag 26.10.2022 kl. 19.00 
Vi forsøger at komme til at holde foredragene i enten: 

 - Boderne 
 - Rådhuset (Teatergade 8)  
 - By- og Fiskerimuseet i Karrebæksminde 
 

Vi har muligvis en lille krølle om planer i Karrebæksminde. Vi forsøger at skaffe den områdeplan der 
blev udført af Juul og Frost for ca. 15- 20 år siden.  
 

8. Vedex (Kryssen) er i en sørgelig forfatning. Der er ikke lukket ind til bygningen og det ser ud som 
om den er sat til forfald med nedrivning for øje. Vi gør flg: 
- Vi laver et forslag til hvad bygningen kan anvendes til – Bazar eller sport. 
- Vi skriver om den industrielle bygningsarvs potentiale som ankerpunkter i ny byudvikling. 
- Vi griber fat i By- og Land og finder ud af om de kan hjælpe os med både Vedex og Ny Maglemølle. 
 

9. Eventuelt. 

 Præmiering af arkitektur i Næstved Kommune (Præmiering 01.10.2022) 
 Kan vi puffe til en proces omkring opgradering af Byatlas Næstved m.v.? 
 Kan vi gøre noget for at få etableret en arkitekturpolitik i Næstved Kommune? 
 Skal vi gøre noget for en bevarende lokalplan for ”Gåsefoden” ved Gallemarksvej? 

 
OKJ / 24.08.2022  

 


