
Bevaringsforeningen i Næstved Kommune 
C/o Ole Kjærulff 
Fælledvej 21 
4700 Rønnebæk 

Vedr.: Bygningsforbedringsudvalg i Næstved Kommune 
valg af repræsentanter og suppleanter for en ny periode 
2010-2015 

Bevaringsforeningen i Næstved kommune bedes om at udpege 1 
medlem og 1 suppleant med tilknytning til Næstved kommune 
og interesse for bevaringsværdige bygninger, til at repræsentere 
bevaringsinteresser i og deltage i møder i Bygningsforbedrings
udvalget i den nye valgperiode 2010-2015. 

I den forgangne 4 ~rs periode har Ole Kjærulff, Næstved Beva
ringsforening som medlem og Palle Birch Hansen, Næstved Mu
seum som suppleant, repræsenteret Bevaringsforeningen med et 
stort engagement, og forh~bentligt har mulighed og ønske for at 
fortsætte i den kommende periode. 

Foreningen bedes tilsende sin forslag hurtigst muligt og 
helst inden den 10. februar 2010 til sekretariat for Bygnings
forbedringsudvalget, Thorben Rokkjær eller Anja Andersen, 
Næstved Kommune, Teknik og Miljøforvaltning, Rådmandshaven 
20, 4700 Næstved. 

Bygningsforbedringsudvalget er nedsat med hjemmel i byforny
elseslovens kap. 4 med det formål at tildele økonomisk tilskud til 
udvendig istandsættelse af beboelsesbygninger (ejerboliger og 
andelsboliger), som er bevaringsværdige eller er opført inden 
1950. 
Der afholdes ca. 4 møder om året, hvor der tages beslutninger 
om tildeling af tilskud, tilskuddets størrelse mm. Udvalget stiller 
desuden arkitektoniske og udførelsesmæssige krav til istandsæt
telsen, for at styrke bevaringsværdien af ejendomme. Mødetids
punkter kan tilpasses efter behov. Tidligere år afholdtes møder
ne på torsdage kl. 16.00 i Rådmandshaven 20, Næstved. 

Der er ikke afsat midler på budgettet i år 2010-2011 til Byg
ningsforbedringsudvalgets arbejde. Udvalget kan anvende uop
brugte midler fra tidligere år i alt ca. 2.4 mill. kr. til sine aktivite
ter. Fra 2012 er der igen afsat 1.050.000 kr. på budgettet til 
udvalgets arbejde. 
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Jeg vedlægger lidt materiale om Bygningsforbedringsudvalget. 
Har De yderligere spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefon 55 88 
6092. 

Med venlig hilsen 

A-.~ 
.tIr6a Andersen 
Sekretær for BFU 
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TiI 
Ole Kjærulff 

Kære Ole 

Jeg fandt på nettet i alt 3 bevaringsforeninger i Næstved kom
mune: en som du repræsenterer, en Bevaringsforening for 
Næstved Kommune, Norgesvej 55 og en på Parkvej 182 - Beva
ringsforeningen i Næstved Kommune. 

så er jeg lidt forvirret, hvilken af de foreninger der er den "rigti
ge" og helst dækker hele kommunen. 

Vil du give mig en lille besked såfremt jeg skule jeg have sendt 
brevet andet sted. 

Mange hilsner 

Th~f2;:;. 
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