
 

Referat fra generalforsamling i Næstved Bevaringsforening 

Fredag den 30. april 2007 i Karrebæksminde 
 
 
Vi startede med besigtigelse af fiskeri- og bymuseet, som indrettes i den gamle 
materialegård ved havnen i Karrebæksminde.   
Her fik vi en meget spændende og grundig gennemgang af arbejdet med opbygningen af 
museet, som for størstedelen sker ved hjælp af lokale kræfter og med støtte fra mange 
lokale virksomheder.   
Efter besigtigelse af fiskerimuseet, som har modtaget bevaringsforeningens diplom, gik vi 
over i Kabyssen, hvor generalforsamlingen blev afholdt. 
 
 

Generalforsamling i Næstved Bevaringsforening 

Fredag den 30. april 2007 i Karrebæksminde 
                                             
Velkomst : vi mindes vort mangeårige medlem Jane Bay Kruse, der døde i år, hun 
var altid utrolig trofast overfor foreningen og dens arrangementer 
 
Tak til Karrebæksminde Fiskeri og Bymuseum for deres store arbejde og for at de i 
dag har fremvist de imponerende resultater af deres arbejde. I har i sandhed fortjent 
det diplom i fik. 
 
Herpå kom den afgående formand med en personlig beretning om 20 års highlights  
 
 Personlig beretning:  

 Jens så tilbage på de 20 år, han har deltaget i bevaringsforeningens arbejde - siden 1992 som 
formand. I den tid bevaringsforeningen har eksisteret i Næstved kommune har synet på 
foreningen ændret sig fra, at man betragtede foreningen nærmest som en samling flippere, 
man ikke behøvede tage højtidelig til en institution man i høj grad måtte tage med ved 
planlægningsarbejdet, i Næstved kommune.  Ingen, der følger med i, hvad der sker i Næstved 
kommune mht. udbygning og bevaring af bestående bygninge, er i tvivl om at  Næstved 
kommune her en forening, der står vagt om nybyggeri og om bevaringsværdige anlæg i 
Næstved kommune. 

 Det var tydeligt, at det ikke er uden vemod Jens nu stopper det arbejde, som han har stået i 
spidsen for i en årrække.  

Dagsorden 
 

* Valg af dirigent – forslag Nils Byskov-Ottosen 
* Nils Byskov blev valgt med akklamation.  
* Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig, hvorefter 
 
. 
dirigenten gav ordet til formanden for fremlæggelse af beretning, (som her bringes 
uforkortet).  
 
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 

 



 
                                     

Årsberetning for 2006 - 2007 
Kabyssen i Karrebæksminde – kl. 20.00 efter rundvisning i  

Karrebæksminde Fiskeri og Bymuseum. 
 

Arrangementer: 
 
Bygningskulturens dag 2006  
For første gang i mange år medvirkede vi ikke i bygningskulturens dag. Hvor temaet var 
Renæssancen. Vi valgte ikke at konkurrere med museet og i stedet lod vi Næstved 
Museum stå for arrangementerne for ikke at tage gæster fra hinanden. 
 
Diplomer – Uddeltes som sædvanlig til de to steder, hvor der er sket det mest i med 
hensyn til byudvikling eller bybevaring:  
Holmegaard Glasværk og Karrebæksminde Fiskeri og Bymuseum. 
 
Selve arrangementet afholdtes på Holmegård Glasværk, hvor vi efter en kort indledning fik 
en super rundvisning i glasproduktionen og det nye museum, hvor vi ud over de mange 
flotte produktioner kunne gense glasværkets katolske kapel,  som vi så første gang for 10 
år siden. Men dengang lå det i et af de mindre glasarbejderhuse.  Det var en ekstra glæde 
at se, at fornyelser også kan gå sammen med respekt for tidligere tider, og som sådan 
beviste glasværket endnu engang, at de var en værdig prismodtager. 
 
Under projekter for det kommende år vender jeg tilbage til dette sted. 
 
Udtalelser og arrangementer vi har deltaget i: 
 
Problemerne med Kobberhjørnet har tilsyneladende ikke ville tage nogen ende. 
 
 
Vi gik derfor i efteråret og julen ind i debatten igen, da det viste sig, at ibrugtagningen 
skete uden tilladelse. Dette førte først til borgmesterindgriben og senere politianmeldelse. 
Da begivenhederne kom ovenpå, at de trufne aftaler omkring Nixvej også var blevet brudt, 
da huset var revet ned uden nedrivningstilladelse var målet fuldt. Derfor valgte vi i 
bestyrelsen for første gang i foreningens historie at stille spørgsmål direkte i byrådssalen. 
Dette spørgsmål blev også historisk. Da det var det første, der blev stillet i det nye byråd. 
 
 
Spørgsmålene lød 
 
Spørgsmålet til byrådet er derfor tredobbelt: 

1. hvorledes agter byrådet at sikre at lignende nedrivninger/begivenheder 
ikke kan ske i fremtiden, når kommunen er blevet langt større? 

2. hvilke initiativer agter man at tage over for entreprenøren og bygherren så  
de indgåede aftaler vedrørende Nixvej overholdes? 

3. hvordan kan det sikres at nyligt vedtagne lokalplaner overholdes og ikke 
ændres, når interessenter kræver det? (eks. Asfaltværk, Kanalgården og 
Kobberhjørnet ) 

 
 
Og affødte et venligt svar fra formanden for ejendomsudvalget: 



 ad 1 – det burde ikke ske i fremtiden 

 ad 2 -  her var man ikke særlig konkrete – og vi afventer stadig at 
kunne læse om, hvilke skridt der blev taget 

 ad 3 -  her var formanden for UEL dejlig konkret for der blev svaret, 
at lokalplaner skal respekteres og ikke ændres efter kort tid 

De fremmødte medlemmer af bestyrelsen var nogenlunde tilfreds med svaret men 
undrede sig over, at ingen andre byrådsmedlemmer ønskede at ytre sig i denne sag. 
 
For at være med til at sætte fokus på kulturens fremtid i  Næstved deltog vi også i det af 
Kulturudvalget indkaldte møde på Rønnebæksholm (tidligere præmieret indretning) og 
gjorde os her til talsmænd for at kulturpolitikken også kom til at omfatte bygningskulturen. 
Et synspunkt som det lod til at udvalget ville tage med hjem til senere overvejelse. 
Fremtiden får vise om det sker. 
 
Foreningen deltog endvidere med en repræsentant i et af de af Center for 
Bygningsbevarings afholdte kurser for derigennem at hente yderligere inspiration til vort 
arbejde. 
 
Mht. til lokalplaner har vi bl.a. involveret os i arbejdet med bl.a. Havneplanen og som det 
sidste udtalt os til lokalplanen for Ladby kommune.  
Denne sidste udtalelse vil vi gerne knytte et par kommentarer til. Det bliver for os at se 
spændende, om fremtidig lokalplanlægning vil være lige så svag, som den plan var. Det er 
som om, der nu skal lovgives mindst muligt. Lad mig nævne et par eksempler på, hvad der 
ikke var med: 
Planen stillede ikke krav til at murenes og tagenes materialer samt til at nybyggeri skulle 
følge den i landsbyen gældende byggeskik.  
Denne indvending skal ikke forstås sådan, at vi ikke mener, der må bygges nytænkende. 
Tværtimod mener Bevaringsforeningen, at det nye skal tilpasses det gamle.  
 

Projekter der arbejdes med 
1. Sidste år udsendte vi en opfordring til vore medlemmer inden generalforsamlingen 

om at komme med forslag til bevaringsværdige miljøer, bygninger, træer og andet. 
Der er indkommet nogle svar (se fremlagte udfyldte ark) med nogle af 
kommentarerne.  

2. Nixvej fylder stadig i foreningens arbejde, og det er vores håb, at nu hvor Eva Lund 
er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Vagn Iversen, der har måttet melde forfald af 
personlige årsager, vil dette arbejde kunne intensiveres, så der Næstved 
Boligselskab opfører den lovede mur og forhåbentlig stiller grunden for det 
nedrevne hus til rådighed. Men herom skal forhandles nærmere.  

3. Peder Rasmussen rundvisning til Reistruparbejder på KBH. Rådhus og Carlsberg.  
 
 

3. Råd fonde og udvalg 
I årets løb har vi været repræsenteret i følgende lokale råd, fonde og udvalg 
 

-  Det gamle Facaderåd – Har haft en lang række sager, hvor vi er blevet spurgt til 
råds. Men desværre har vi stadig mange sager med forretningsdrivende, der uden 
tilladelse har etableret sig uden at tage hensyn til de regler, der gælder for 
facadeskiltning.  

 
- Som allerede nævnt sidste år og forrige år, er et af de mest grelle af disse 

eksempler de store annoncetavler på Irmas parkeringsplads. (et eksempel vi også 
nævnte sidste år) – hvorfor gribes der ikke ind her. Fra mange sider kræves lov 



og orden. Hvorfor så ikke også inden for handel og reklame?? Hvem kan og 
vil svare herpå?? 

 
- Det nye facaderåd  

 
- Efter kommunesammenlægningen er der sammensat et nyt facaderåd. Og til vores 

store glæde kunne vi konstatere at respekten for vores arbejde er så stor, at vi fik 2 
pladser i det nye og styrkede facaderåd.(Cityforening, Næstved – Karrebæksminde 
Erhvervsforening – Fuglebjerg Erhvervsforening – Næstvedegnens 
udviklingsselskab. + 1 bevaringsarkitekt og 1 ingeniør fra Næstved Kommune. 
Rådet har allerede konstitueret sig med undertegnede som formand indtil august 
måned samt holdt sine første møder, og det tegner virkelig godt.  

 
 
- Facadefond – Har desværre ikke fået tilført nye midler og har derfor i det forløbne 

år kun afviklet gamle projekter. 
 

- Næstved Bygningsbevaringsfond har bl.a. uddelt midler til istandsættelse af 
tjærekoger 

 
- Bygningsforbedringsudvalg 

Hvad skal der stå her 
- Susåkommite ligger stille efter formanden Finn Fischer Rasmussens alt for tidlige 

bortgang. Det er mit håb at jeg som næstformand vil kunne få enten gang i 
Kommiteen eller afviklet den på fornuftig vis, når alt er betalt. 

 
 
Af opgaver på bedding vil vi her nævne 
 

 Rykke for arbejdet med  et Nyt Kulturmiljøatlas.  

 Bygningskulturens dag d. 8. og 9. september er i år Industriens 
huse – her ligger allerede en foreløbig aftale med Holmegaard Glasværk om at 
markere dagen, samt en aftale med Næstved Museum om tilhørende udstilling. Flere 
arrangementer kan komme på tale. Herunder endnu engang at sætte fokus på et af 
Danmarks største industrimonumenter, Magle Mølle. 

 Vi vil i den kommende tid arbejde for, at arrangere rund-
vandringer og også gerne besøg i flere af disse huse .  

 Gennem byvandring sætte fokus på god, dårlig og ulovlig 
facadeskiltning. 

 Vi efterlyser en person, der kunne tænke sig at tage sig af 
foreningens hjemmeside. 

 Endelig bliver det et af årets store opgaver, at søge at integrere 
de nye områder af Næstved i vores forening. Der sker i øjeblikket mange spændende 
ting, her er blot nævnt det nye besøgscenter på Holmegaard Glasværk. 

 
Inden vi overgiver beretningen til forsamlingen, vil vi gerne sige alle tak for det arbejde, de 
har ydet i det forløbne år. Vi har haft meget at se til, og vi håber at I med os synes, at vi er 
på rette vej. 
 
 Lad der herfra lyde en varm tak til de mennesker, udvalg og foreninger, der har hjulpet os 
i det forløbne år, med at gøre opmærksomme på udviklings- og bevaringsproblemer. Det 
har gjort vort arbejde langt hurtigere og mere effektivt, end det ellers ville have været.  
En særlig tak skal lyde til vort mangeårige bestyrelsesmedlem Verner Carlsen, der med 
sin uvurderlige viden om Næstveds historie og sit store og omhyggelige arbejde som fore 



ningens  sekretær gennem utroligt mange år har betydet uendeligt meget for arbejdet i 
vores forening. Jeg er sikker på, at du vil blive savnet meget af den nye bestyrelse. 
Endelig tak til Vagn Iversen.  På trods af at du kun havde mulighed for at deltage i 
bestyrelsesarbejdet et år vil du alligevel blive mindet for din energi og beredvillighed til at 
udføre de arbejdsopgaver du enten påtog dig eller som blev dig pålagt. 
v. formanden d. 30.4.2007 
 
Beretningen godkendtes. 

 

 
 
* Fremlæggelse af det reviderede regnskab - ved kasserer Jonna Arentsen 
* Fremlæggelse af budget for det kommende år - ved kasserer Jonna 
Arentsen 
                      Regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer. 
* Fremlæggelse af kontingent for indeværende regnskabsår 
                      Kontingentet forblev uændret.   
* Indkomne forslag – ændring af § 8 fra 7 medlemmer til 5 – 9 for at muliggøre 
udvidelse af bestyrelsesgruppen i anledning af kommunens udvidelse samt om, at 
bestemmelsen om valg af suppleanter til bestyrelsen udgår. 
 
 
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.  
* Valg af medlemmer til bestyrelsen  

På valg: 

Ole Kjærulff villig til genvalg 
Verner Carlsen ønsker ikke genvalg 
Lars Hansen 
Jens Tommerup  udtræder da flyttet  
 
Ole Kjærulff og Lars Hansen genvalgtes. 
 
forslag som nye medlemmer 
Peter Engberg mangeårigt medlem og flittig turdeltager og fra 
andre sammenhænge turplanlægger. 
Peter engberg blev valgt for 2 år. 
 
Frank Rasmussen – tidligere diplommodtager medlem af Suså 
komite og Bygningsforbedringsudvalg i Suså  
Frank Rasmussen blev valgt for 1 år. 
 
Kristian Gramstrup – gik af som formand for 14 år siden – 
nuværende formand for Naturfredningsforeningen 
Kristian Gramstrup blev valgt for 2 år. 
 
 
Yderligere forslag rep. For andre dele af den nye kommune 
efterlyses. 

 
 
 

 Valg af revisorer og suppleanter for disse 



 forslag til revisor (ændret i forhold til bestyrelsesbeslutning på 
sidste møde, da jeg ikke ønsker kampvalg om posten og Niels 
Rørbech har givet udtryk for, at han ønsker at fortsætte). 
 
Niels Rørbech genvalgtes for 2 år. 
 
Ebbe Ravn – udtræder pga. flytning - i stedet indtræder Jytte 
Risager for resterende valgperiode 
 
forslag til revisorsuppleant 
Jens Tommerup, der blev valgt for 1 år.    

* Eventuelt 
                                            
Formanden takkede dirigenten for en godt afviklet generalforsamling. 

Nils Byskov trak nogle linier op omkring arbejdet i 
bevaringsforeningen med en personlig rettet tak til Jens for 
hans indsats. 

 
Generalforsamlingen sluttede med, at der blev sunget en 
sang forfattet af to af foreningens medlemmer til ære for 
Jens.  
 

                        Verner, afgået skriverkarl. 
 
Således passeret. 
 
Som dirigent: 
 
Nils Byskov-Ottosen 
advokat 
 


