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Magasinbygningen.
Velkommen til vores generalforsamling
I år d. 4-5-6-maj er Bevaringsforeningen bedt om at være værter for det årlige
landsmøde og generalforsamling for Bygning og Landskabskultur, der har meldt
sig 50-70 mennesker.
Tak til bestyrelsen i vores Bevaringsforening, for jeres store foreløbige indsats,
med praktiske gøremål. Og tak for vores gode samarbejde i det forløbne år.
Bevaringsforeningen har haft flere aktiviteter i det forløbne år.
Vi har været på sejltur med det gode skib ”BIEN” ude under broen og langs
kysten, en dejlig sommeraften. En model af skibet skal hænges op i Hemmeshøj
kirke.
Vi har gjort en indsats for det gule hus på City parkeringen, nedrivningen er
besluttet for et forkert grundlag, der har aldrig været tjæret garn i det hus.
Huset står der endnu.
Vi har for Slagelse Kommune gået byvandring, 2 søndage i november, som optakt
til den nye lokalplan, for den indre by. 40 mennesker deltog hver gang, bidende
koldt, men det nye Bykontor inviterede på kaffe, det var rigtig fint tak for det.
Vi var inviteret af Bevaringsforeningen i Sorø til et besøg på herregården
Gyldenholm lørdag d. 24. februar. Der blev hurtigt overtegnet, så nogen fik
afslag, men der vil blive foretaget en tur til efteråret.
D. 26. november på byens fødselsdag blev Kongegården tildelt plaketten,
Kongegården er blevet fint renoveret, så det ville vi gerne påskønne.
Vi i bestyrelsen vil også gerne have forslag til næste plaketteoverrækkelse.
Jeg har deltaget i et landsdækkende formandsmøde i Odense.
Vi følger Nyelands Gård på sidelinjen.
Bevaringsforeningen har henvendt sig til landsforeningen om fredning af Fyr- og
Vagervæsnets bygninger, de kunne ikke se værdien i sådanne historiske
bygninger, men frede en gammel stationsbygning i Jylland med lokum, det findes
mere interessant.

Jeg har været med i en højvandskomite, folk udefra der kom med forslag???
Fyret på Lygtebakken ligger stadig brak. Det er Naturfredningsforeningen, der
kunne indlede fredning af hele området. En henvendelse til dem skal vi tage op.
Der er en offentlig sti fra Revvej, den er bare dækket af stauder.
Bevaringsforeningen er repræsenteret ved Slagelse Kommunes bygningspræmiering.
Kranen, som er opstillet på havnens område, var i år fint julepyntet.
Jeg har fået Indbydelse til at deltage i et Kulturmiljøråd mandag d. 14. maj
Vores bestyrelsesmøder er for det meste afholdt i Kulturhuset, tak til Kirsten, der
har sørget for kaffe.
Husker man at se på vores hjemmeside?
Jeg håber på fortsat god beståen i vores by, med et fortsat godt samarbejde med
borgere og kommune.

