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Valg af dirigent og stemmetæller
Formandens beretning.
Aflæggelse af regnskab 2017.
Fremlæggelse af budget 2018.
Fastsættelse af medlemskontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Hans Tormod Nielsen, John Kunze, Mikael Forsberg
Valg af Suppleanter:
på valg er: Peter Bering, Per Jørgensen.
Valg af revisor:
På valg er Peter Jersild
Valg af revisor suppleant:
På valg er Ralf Søgård Mortensen.
Orientering fra fonden v. Formand John Kunze
Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
Eventuelt.

Formanden bød velkommen og præsenterede de siddende bestyrelsesmedlemmer.

Ad 1. Peter Jersild blev valgt til dirigent. Anja og Lone blev valgt til stemmetællere. Hvorefter han
konstaterede at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt.
Ad 2. Formandens beretning.
Karen Margrethe Olsen gennemgik foreningens aktiviteter i det forgangne år. Herunder:
Fællesudflugten med temaet: Huse i træ – træ i huse.
Besøg hos Søren Rasmussen i Langebæk.
Pedersværft – rundvisning ved Anne Sofie Juhl

Foreningsbesøg på Beldringe Gods, hvor Peter Bering fortalte om bygningens historie og de
ændringer den har gennemgået i årenes løb. Efterfølgende underholdt Tønnesen med
anekdoter om huset og de mennesker der har gæstet eller beboet godset.
Facaderådet, arbejdet i facaderådet har ikke været let. Specielt omgangstonen har været
svær at håndtere. Bevaringsforeningens medlemmer af facaderådet besluttede derfor at
holde en pause i løbet af sommeren, men har nu genoptaget arbejdet i facaderådet.
Facaderådet blev konstitueret ultimo november 2017 og har som medlemmer:
Præstø Handels og Erhvervsforening: Christian Petersen
BVPO: KMO
Lokalhistorisk Forening: Ikke besluttet endnu
Præstø Lokalhistorisk Arkiv: Carsten Honoré
Museum Sydøstdanmark: Berit Christensen
Grundejerforeningen: Tom Andersen
Præstø Lokalråd: Henny Jørgensen
Møn- og Sydsjællands Turistforening: Rasmus Evind
Præstø Håndværker og Borgerforening: Troels Fromberg.
Foreningen har et rigtigt godt samarbejde med de andre foreninger Møn og Vordingborg.
Samarbejdet gør at vi har en flere og flere aktiviteter sammen med de andre foreninger.
Der er brugt en del tid året igennem på at SAVE-registrere bygninger i den tidligere
Langebæk kommune. SAVE-registreringen er en vurdering af bygningernes værdi i forhold
til byggeskik og arkitektur.
Samarbejde med Møn om bevaring af originale arkitekttegninger: Foreningerne har fået
en aftale med kommunen om at byggesags arkivet ikke destrueres før efter sommeren
2018. Det er nu op til foreningerne at gennemgå materialet og udvælge den mængde af
arkitekttegninger og dokumentation som skal bevares.
Der blev fra salen oplyst at byen tidligere er blevet opmålt at studerende fra
Håndværkerskolen i Haslev – det var uvist hvor disse tegninger er arkiveret.
2018 er 100 året for fredningsloven. Foreningen arbejde på en udflugt/arrangementer med
fokus på fredede bygninger. Forslag er velkomne. Der er Hans Thormod Nielsen der er
tovholder på arrangementet.
Med udspring af interesse i salen forklarede formanden kort om forløbet og begrundelsen
for fredning og affredninger.
Fredningsstyrelsen igangsatte for 6 år siden en gennemgang af alle fredede bygninger i
Danmark med det mål at vurdere om de stadigt levede op til kravene for fredning.
Landsforeningen frygtede at ca. 10% af de fredede bygninger ville blive affredet – men det
viste sig at det kun blev ca. 3%.

Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt Bilag.
Ad 4. Godkendelse af budget
Budgettet blev godkendt.
Ad 5. Fastsættelse af medlemskontingent.
Balancen i foreningens økonomi grunder i at bestyrelsens medlemmer bruger meget tid og
private ressourcer på at udbringe foreningens udgivelser. De medlemmer som for materialet
tilsendt med posten giver underskud. Derfor har bestyrelsen besluttet at foreslå kontingenter
hævet med 50 kr. til hhv. 250 kr./år for Par og 200 kr./år enkle medlemmer.
Forslaget blev godkendt.
Ad 6. Valg til bestyrelsen.
Alle modtog genvalg – der var ingen modkandidater.
Ad 7. Valg af suppleanter.
Peter Bering, Marianne Bay og Per Jørgensen blev valgt.
Ad 8. Valg af revisor.
Peter Jersild blev genvalgt
Ad 9. Valg af revisor suppleant
Ralf Søgård Mortensen blev genvalgt.
Ad 10. Orientering fra Fonden.
Ultimo 2016 har fonden et indestående på kr. 90748,4
For øjeblikket har fonden 50.000 kr. som er ude og arbejde i forskellige forbedrende og
bevarende tiltag på bevaringsværdige bygninger i Præstø og Omegn. I alt har fonden værdier for
kr. 140.748,40
Der er indkommet én ansøgning til fonden, som behandles i de kommende måneder.
HTN forklarede om fondens konstruktion og muligheder. Fonden yder rente og afdragsfrie
lån til forbedrende og bevarende projekter på bevaringsværdige hus i Præstø og Omegn.
Ad 11. Indkomne forslag.
Ingen forslag
Ad 12. Eventuelt.

