
                                                   Næstved den 4. maj 2009. 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamling i Bevaringsforeningen i Næstved den 29. april 2009 på 

Grønnegades Kaserne . 

 

I generalforsamlingen deltog inkl. Bestyrelsen 13 medlemmer. 

 

1. Valg af dirigent: 

 

Nils Byskov Ottosen blev valgt. 

Han kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning: 

 

Ole  Kjærulff har i oktober 2008 deltaget i et formandsmøde i Landsforeningen, der handlede om 

fredning, byplan og bevaring. 

Herudover har vi ikke været aktive i forbindelse med Landsforeningen. Ole bebudede, at vi 

fremover bør følge bedre op på den viden og inspiration, vi kan hente hos By- og Land. 

 

Ole og Kristian fra bestyrelsen har haft møde med Næstved Kommune om et bedre samarbejde, 

som vi bør arbejde mere for.  

Vi overvejer i øvrigt løbende, hvordan vi kan gøre os mere synlige i lokalsamfundet i form af 

arrangementer, brochurer og hjemmeside m.v. 

 

Diplom 2008 blev givet til Næstved Kommune for restaureringen af Venligheden på 

Rønnebæksholm. 

Diplomoverrækkelsen foregik på Rønnebæksholm den 28. oktober 2008, hvor ejendomsudvalgets 

formand Hans R. Hansen modtog diplomet og holdt en takketale samt forærede foreningen en kopi 

af skødet på sin ejendom underskrevet af Grundtvig. 

Næstved Kommune var efterfølgende vært ved et mindre traktement på Rønnebæksholm. 

Spar Nord sponsorerede arrangementet med 3000 kr. 

 

Vi har i bestyrelsen gennemgået Kommunens oversigt over kulturmiljøer og foreslået følgende 

tilføjelser: Havneparken og Wedex ved havnen, råstofbrydning ved bl.a. kalklejer i Trælløse, 

Næstved Kaserne, Rytterskolen i Vallensved, Teknisk Skole, Kirkepladsens Skole  og hele 

kvarterer som Fixvejkvarteret, gymnasiekvarteret og Dyssegårdskvarteret. 

Vi er i forbindelse hermed blevet kontaktet af Susanne Outzen fra Næstved Museum om en 

uddybning af forslagene. 

 

Vi har været involverede i et par sager i det forløbne år. 

Efter lang tid blev der sat skorstene på Indre Vordingborgvej 34. Det betragter vi som en lille sejr 

for bygningsmiljøet i Næstved. 

Vi har været kort med i en indsigelse mod en påtænkt ny bygning i Krumport, som vil være dårligt 

indpasset i forhold til de øvrige bygninger. 

Sagen ser ud til at være stillet i bero på grund af de dårlige økonomiske tider. 

 

Ole sidder i Bygningsforbedringsudvalget, der uddeler midler til byggerier i og udenfor Næstved. 

 



Kristian Gramstrup og Jørgen Risager sidder begge i Facaderådet, hvor Stålgårdens facade har 

været den vigtigste sag. 

Sagen ligger i Naturklagenævnet, og det vides ikke, hvornår der foreligger en afgørelse. 

 

Kristian Gramstrup arrangerede i august 2008 besøg på Gunderslevholm, hvor ejeren Klaus 

Neergaard var rundviser og guide. 

Det blev en stor succes med 90 deltagere, der fik en udbytterig dag på det smukke gods.. 

Der er planer om endnu et besøg, da der ikke var plads til alle, som ønskede at deltage. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: 

 

Jonna Arentsen fremlagde regnskabet, der inkl. renter havde indtægter på i alt     17204 kr 

Udgifter til foreningsaktiviteter                                                                                 9257 kr. 

Administrationsudgifter                                                                                             2507 kr. 

 

Årets resultat blev et overskud på                                                                              5440 kr. 

 

Foreningens egenkapital er                                                                                       25696 kr. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget for 2009: 

 

Der budgetteres med indtægter inkl. renter på                                                           17500 kr 

Udgifter i alt                                                                                                               10880 kr. 

Overskud                                                                                                                      6620 kr. 

 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Fremlæggelse af forslag til kontingent for indeværende regnskabsår:       

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Indkomne forslag: 

 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes par. 5 stk. 2 ændres fra: 

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne. 

 

Til flg. Ordlyd: 

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev eller e-mail til 

medlemmerne. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

 



 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

 

På valg var: Ole Kjærulff, Peter Engberg, Kristian Gramstrup og Lars Noltenmeier, der alle var 

villige til genvalg. 

Alle blev genvalgt. 

Der var ikke andre forslag til bestyrelsesmedlemmer. 

 

8. Valg af revisorer: 

 

Niels Rørbech blev  genvalgt som revisor. 

Jens Tommerup blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

9. Eventuelt: 

 

Jens Tommerup foreslog, at foreningen skulle arbejde for en fredning af Kählers bygninger. 

Ole lovede, at vi hele tiden er opmærksomme på udviklingen i forbindelse med kommunens planer 

for ejendommen. 

 

 

Dirigent                                                                                                       Referent 

 

Nils Byskov Ottosen                                                                                   Jørgen Risager 

 


