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Bevaringsforeningen indkalder hermed 
til ordinær generalforsamling torsdag 
den 27. februar. Kl. 19.30 i Bio Bernhards 
baglokale.
Bestyrelsen gør hermed opmærksom på at 
stemmeret på generalforsamlingen kræver 
at kontingent for 2013 er indbetalt senest 
31. december 2013. 
Efter den ordinære generalforsamling vil 
direktør Henning Tønnesen fortælle om 
Beldringe Gods.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab for 2012 
4. Fremlæggelse af budget for 2013 
5. Fastlæggelse af medlemskontingent 
6. Valg af bestyrelse 
 På valg er: John Kunze, Peter Bering og  
 Hans Thormod Nielsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelse 
 På valg er: Sven Erik Pedersen
8. Valg af revisorer 
 På valg er Peter Jersild
9. Valg af revisorsuppleant 
 På valg er Ralf Søgård Mortensen
10. Orientering fra fonden 
11. Indkomne forslag 
 Skal fremendes senest 31/12-2012 til  
 formanden.
12. Eventuelt 

På bestyrelsens vegne.

General-
forsamling

Udflugt til Sprogø, lørdag den 26. septem-
ber 2015. Ja, du har læst korrekt 2015. Der 
er en meget stor efterspørgsel på ture til 
Sprogø,  det er derfor nødvendigt at reser-
vere i god tid. Det har Bevaringsforeningen 
gjort, vi håber at mange allerede nu vil 
skrive det ind i kalenderen. 

Der findes næppe nogen anden dansk 
småø med så spændende en historie. Øen 
har ofte spillet en rolle i Danmarkshis-
torien. Sprogø var stedet hvor en stor del 
af Jussi Adler-Olsens roman, Journal 64, 
udspiller sig.  

Fakta om øen: 
v Beboet allerede i Stenalderen 
v Venderne brugte øen som base for sørøvertogter 
    fra sidst i 900-tallet til midt i 1100-tallet. 
v Valdemar den Store byggede en borg omkring 
    1160erne, et af Danmarks ældste borganlæg som 
    stadig kan ses. 
v Hollænderne var bosat her i over 175 år, indtil 
   1691 
v I 1571 opførtes et herberg for strandede gæster.    
    Adskillige konger har måttet tage ophold her. 
v Tre gange besat og udplyndret af svenskerne. 
v 1710 karantænestation under ”pesten”. 
v Under Napoleonskrigene besatte englænderne   
    øen, og nedbrændte den totalt i 1810. 
v Statsejendom siden 1814.
v Kvindehjem fra 1922 til 1961 afbrudt af 2. Verdens-
    krig, hvor tyskerne havde kanonbatteri på øen. 
v 1961-1976 feriehjem for skolebørn. 
v 1988 første spadestik til Storebæltsforbindelsen. 
v 1999 sidste beboer forlod øen. 

Udflugt til Sprogø
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Genbrugsparadis gavner miljøet

Artikel fra Sjællandske
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Landsforeningen for Bygnings- og Land-
skabskultur ser gerne at Historisk Botanisk 
Have i Vordingborg fredes og arbejder 
derfor på at haven indstilles til fredning. 

Det er en dejlig have. Her kan man se, 
hvordan danske havekunst kunne tage sig 
ud i midten af 1600 tallet. Der er ingen 
tvivl om at naturchef, Vordingborg kom-
mune, Flemming Kruse har spillet en 
afgørende rolle i Havnes udvikling siden 
midten af 1980’erne og at det er hans 
fortjeneste at Haven, anno 2013, er i god 
stand. Historisk Botanisk Have indgår i 
Kommunens grønne planlægning, og der 
er udarbejdet en driftsplan. 

Citat, Flemming Kruse: ”Historisk Botanisk 
Have nærmer sig sit 100 års jubilæum i 
2021. Set ud fra havens udvikling den se-
neste årrække, er der grund til at se lyst på 
havens fremtid. Haven er kendt og aner-
kendt, og den indtager en central plads i 
kommunens planlægning. I foråret 2014 
indvies Danmarks Borgcenter på Vording-
borgs gamle borgterræn. Historisk Botanisk 
Have vil blive et betydningsfuldt element i 
borgområdets fremtid. Borgcenterplanerne 
kræver ingen ændringer i havens ide og 
formål. Drift af have og borgterræn skal 
fortsat forestås af Vordingborg Kommunes 
natursekretariat”. 

Historisk Botanisk
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Haven blev anlagt af G. N. Brandt, som 
efter en henvendelse fra Turistforeningen 
i Vordingborg, blev bedt om at give råd og 
vejledning til ordning af borgterrænnet. 
Haven bliv udført i 1921 i overensstem-
melse med Brandts planer. 

G.N. Brandt var en aktiv og alsidig 
havearkitekt. Efter hjemkomsten fra sine 
dannelsesrejser var han igennem alle årene 
på en eller anden måde tilknyttet Gen-
tofte Kommune og blev i 1927 udnævnt til 
kommunegartner, som den første i landet. 
I perioden 1906 til 1914 drev han egen 
tegnestue, samtidig med at han fra 1906 
til 1927 var graver ved Ordrup Kirkegård. 

Undervejs skrev han flere bøger, herunder 
’Stauder’ i 1914 og ’Roser’ i 1915, og bidrog 
til adskillige andre værker om haver, 
redigerede og skrev til tidsskrifter samt 
inspirerede P.H. til indlæg i ’Kritisk Revy’. 
Endelig var han fra 1918 til 1928 medlem 
af Akademisk Arkitektforening og fra 1924 
- 1940 tilknyttet Akademiets Arkitektskole 
som den første lektor i havearkitektur og 
beplantningsspørgsmål. Herefter bestred 
han en række hverv, bl.a. som medlem af 
Akademirådets Udvalg for Havekunst.

Have i Vordingborg
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Bevarende Lokalplan for Roneklint og omegn og lovliggørelse af hotel- og restaurations-
virksomhed ”Roneklint Resort” er i høring frem til den 5. februar 2014.

Lokalplan for Præstø midtby; “Bevaring og 
Udvikling” kommer snart i høring. Kom-
munen vil indkalde til et offentligt møde i 
denne periode. 
Bevaringsforeningens indsigelser bliver lagt 
på hjemmesiden så snart de er skrevet. Alle 
er velkomne til at lade sig inspirere af ind-
sigelserne, jo flere der giver deres meninger 
tilkende, desto bedre. Vi hører også meget 
gerne fra Jer, med forslag til ris og ros af 
lokalplanforslaget.

Bevaringsforeningens indsigelser vil bl.a. omhandle: byggehøjder ved stranden, byggeri 
i Dambæks have, sårbarheden i den østlige del af Adelgade, byggeri i baghaverne mod 
Tubæk, parkering af autocampere i midtbyen…... læs mere på hjemmesiden. 

Lokalplanforslaget giver 
mulighed for at bygge 
med en højde på 7,5 m 
således, som det er illus-
treret på disse to billeder. 
Det er efter Bevarings-
foreningens mening alt 
for højt. Der bør kun gives 
tilladelse til en maksimal 
højde på 5 m. Desuden 
bør der ikke bygges mere i 
Dambæks Have.
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Kulturstyrelsen indstiller syv bygninger til 
affredning i Vordingborg Kommune. Indstil-
lingerne behandles på mødet i Det Særlige 
Bygningssyn i februar 2014.
 De tre bevaringsforeninger i Vordingborg 
kommune, har sammen med Landsforenin-
gen for Bygnings- og Landskabskultur, rettet 
en fælles henvendelse til Det Særlige Byg-
ningssyn hvor i vi redegør for vores bekym-
ring og holdning til disse affredninger. Vi 
skriver bl.a.:
 ”Forslagene til affredning bekymrer os 
meget, da fredning er det eneste sikre instru-
ment til bevaring af bygninger i dagens 
Danmark. Vi ser med bekymring på det 
grundlag, der anvendes til at begrunde af-
fredningerne. Vi efterlyser den grundighed, 
der normalt kendetegner Kulturstyrelsens 
arbejde og beklager således, at der ikke er 
foretaget grundigere undersøgelser af husene, 
før de indstilles til affredning. Det er f.eks. 
ikke klarlagt, hvilke spor der findes, som ville 
kunne bruges ved en reetablering.
 Vi ser med særlig stor bekymring på fire 
af de syv indstillinger til affredninger. Derfor 
har Landsforeningen for Bygnings- og Land-
skabskultur, Bygnings- og Landskabskultur 

Møn, Vordingborg Bevaringsforening og 
Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn 
besluttet, at rette denne fælles henvendelse 
til Kulturstyrelsen.
 Vi vil gerne knytte nogle betragtninger til 
Bogø Navigationsskole, Torvet 19, Præstø, 
Adelgade 119 (for- og baghus), den tidligere 
fattiggård i Præstø samt Langgade 59A, Stege 
(’Plejehjemmet, Stege’)”. 
Læs hele henvendelsen på vores hjemmeside.
 På hjemmesiden ligger ligeledes kronikken: 
Dur – ikke væk! bragt i Danske Kommuner, 
nyhedsmagasinet 28. november 2013. Kro-
nikken er skrevet af Peter Hee, formand for 
Landsforeningen for bygnings og Landskabs-
kultur og Karen Margrethe Olsen, næstfor-
mand i Landsforeningen. Vi skriver bl.a.:
 ”Vi vil vove den påstand, at meget få kom-
munalpolitikere prioriterer bygningskulturen 
eller har politisk vilje til at gå i brechen for 
at bevare bygningsdetaljer. Intet gammelt, 
originalt trævindue med originale glas, ingen 
originale døre eller tagmaterialer, bliver der 
kæmpet for i en byrådssal”.
 Læs mere på: 
www.bevaring-præstø-og-omegn.dk

Affredninger



Funktion	 Navn	 Adresse	 Telefon	 E-mail

Formand Karen Margrethe Olsen Torvet 13 5599 2614 karenmargrethe@ 
  Præstø  dbmail.dk 
Næstformand John Kunze Bårsevej 23, 5596 5475 dr. kunze@mail.tele.dk
  Tappernøje
Kasserer Niels Stoklund Lindevej 15, 5599 3313 mail@lindevej.com
  Præstø
Sekretær Hans Thormod Nielsen Adelgade 85, 5599 1177 htn@rmteknik.dk
  Præstø
Skilte- og facaderådet Peter Bering (formand) Kragevigvej 17, 5599 6089 pb@arkitekbering.dk
  Præstø
Skilte- og facaderådet Anja Bille Hansen Adelgade 90, 5599 2998 anjabille@yahoo.dk
 (næstformand) Præstø
Medlem Peter Bering

Medlem Per Jørgensen Lindevej 32, 4089 2526 perlj43@gmail.com
  Præstø
Ansv. Redaktør af bladet Karen Margrethe Olsen

Præmierings-udvalget Peter Bering

Formand for fonden John Kunze

Kasserer i finden Peter Bering

Koordinations-udvalget Karen Margrethe Olsen

Koordinations-udvalget Hans Thormod Nielsen
 (formand)
“Det Røde Pakhus” Karen Margrethe Olsen

Genbrugsmaterialer Hans Thormod Nielsen
“Lagerforvalter”

Suppleant Sven-Erik Petersen Torvet 13, 5594 1328 svep@vi.dk
  Præstø
Revisor Peter Jersild Torvet 5,  jersild@pc.dk
  Præstø
Revisorsuppleant Ralf Søgaard Mortensen Abildhøjvej 10, 55 99 14 07
  Præstø

kontakt bestyrelsen

En glædelig jul og et godt nytår 
ønskes alle vores medlemmer.


