
     BEVARINGSFORENINGEN  I  NÆSTVED    

        En forening til udvikling og bevaring af BY og LANDskabskultur i Næstved Kommune 

Bestyrelse 2018:          Peter Engberg,  Jean-Pierre van Tittelboom, Karl Topsøe-Jensen,                       
                                Susanne Outzen, Palle Birk Hansen, Ole Kjærulff  og Frank Rasmussen. 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling                       Næstved d.xx marts 2019 

 

Bevaringsforeningens ordinære generalforsamling 2019 afholdes tirsdag den 9. april 2019 i 
Kustodebygningen v.s.a. Næstved Museum i Indre Ringstedgade. Vi begynder kl. 19:00.     
(Parkering mulig på Dania-p-pladsen). 
 
Dagsorden følger vedtægternes § 6. 
 
Det kan oplyses, at  
-  Peter Engberg, Palle Birk Hansen og Ole Kjærulff er på valg til bestyrelsen                                 
 - Niels Rørbech og Jens Tommerup (suppleant) er på valg til revisor.  
-  alle har erklæret sig villige til at fortsætte. 
-  der er plads til 1 til 2 mere i bestyrelsen, så vi håber, at 1 - 2 medlemmer er interesseret i at gøre en forskel! 
   (Vi er i bestyrelsen enige om, at vi har brug for en engageret person til at bestyre vor profil på facebook)  
-  årsregnskabet per 31.12.2018 viser et underskud på 7.523,49 kr. Det er ca. 2.250 kr. værre end budgetteret.  
-  bestyrelsen vanen tro foreslå uændrede kontingentsatser i 2019, dvs.  
                                                        - kr. 150 for enkelt-medlem,  
                                                        - kr. 200 for en familie og  
                                                        - kr. 500 for firmamedlemskab. 
-  det aldrig tidligere er sket, at bestyrelsens forslag om uændret kontingent er blevet forkastet 
-  forslag til behandling på generalforsamlingen skal være hos formanden (engberg@stofanet.dk) senest d. 01.04.  
 

I forbindelse med generalforsamlingen byder foreningen på te, kaffe, småkager, chips, øl, 
vand samt vin. 
 
Bestyrelsen foreslår en ændring i vedtægternes §§ 6, jf. vedhæftede.  
 

I betragtning af, at  vi allerede er 1/4 henne i året, imødeses kontingentet for 2019 indbetalt 
inden april måneds udgang ved overførsel af beløbet - 150, 200 eller 500 kr. - til foreningens 
bankkonto i Spar Nord - konto nr. 9819 4571 454 004.  
 
Husk at anføre, hvem der indbetaler beløbet! 
 
Vi har stadig ikke nået til vejs ende, men begyndelsen på foreningens hjemmeside er oppe at køre - se 
www.naestvedbevaringsforening.dk - og så vi har fået en god webmaster!. Det er bestyrelsens intension, at alle 
relevante dokumenter fra foreningens 31 års eksistens med tiden skal forefindes på hjemmesiden. 
 
Såfremt medlemmer måtte have fået ny post- eller mail-adresse i årets løb, vil det glæde bestyrelsen, hvis de vil 
sende en mail - blot med afsenders navn, adresse og telefonnummer - til ktj@outlook.dk  
 
Venlig hilsen - og på gensyn tirsdag den 9. april.2019 - kl. 19:00 


