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Formandens beretning 2010.
Velkommen til generalforsamlingen 2011. Foreningen By og Land Halsnæs er på samme tid en
gammel og samtidig ny forening, idet vi jo kun har eksisteret som samlet forening siden de to gamle
kommuner blev lagt sammen Det er altid en udfordring at vælge, prioritere og tilgodese alle hjørner
af det store felt, vi interesserer os for, nemlig varetagelse af og interesse for kultur- og
landskabsmiljø i hele kommunen. Det er i virkeligheden en overvældende opgave, som vi heldigvis
også deler med embedsfolkene og politikerne i kommunen, og med venneforeninger som
naturhistoriske og historiske foreninger. Vort arbejde ligger på grænsen mellem idealisme, politik
og ren arkitektur - og bevaringsfaglighed. Vi peger på det, der bør bevares for fremtiden. Gennem
foredrag og debatter skaffer vi mere viden om feltet, og jævnligt bruger vi den demokratiske og
lovsikrede ret til at udtale os og komme med kommentarer til nye lokalplaner. Dermed risikerer vi,
at nogen føler sig trådt over tæerne. Men det er netop en af vore vigtige opgaver at være vågne og
aktive medborgere.
I den forbindelse vil jeg gerne udtrykke tilfredshed med, at vi flere gange i årets løb har haft møder
og kontakt til både embedsmænd i kommunen og til politikere. Altid bliver vi mødt positivt og
venligt. Indimellem kan vi glemme at rose eller udtrykke tilfredshed, når noget godt sker. Som
eksempel kan jeg nævne den fine bro, der blev opført ved Arresødal i Frederiksværk og de mange
private borgere, der hvert år renoverer og restaurerer deres bevaringsværdige huse. Det er lige til at
blive glad af at se på, når man bevæger sig rundt i kommunen.
I år har vi igen haft en række offentlige arrangementer og aktiviteter og gjort en rimelig tydelig
indsats, som vi godt kan være tilfreds med. Vi har forholdt os til en lang række lokalplaner, hvoraf
de fleste får en positiv kommentar fra foreningen.
På baggrund af et medlemsmøde for 2 år siden har vi til kommunen indsendt et brev med forslag til
områder og miljøer, som fortjener en bevarende lokalplan. Dette brev var bl.a. oplæg til et møde i
byrådet i januar i år, hvor prioriteringen af sådanne planer blev drøftet. Vi har også i forlængelse
heraf haft et møde med Lokalbanens ledelse om bevaring af de bedste stationsbygninger langs
banen. Det blev positivt modtaget, og økonomidirektøren lovede at gå videre med vore ønsker.
Dyssekilde station er allerede solgt til private, der nu renoverer huset fint, et godt eksempel! Og så
har vi igen i år præmieret særlig bevaringsværdige huse. Det er en fornøjelse, at vi hvert år får flere
forslag ind, end vi kan udpege.
I forbindelse med Hundested Havns nye industriområde har vi tidligere klaget over
miljøproblemerne, og vi fik da også medhold i vores klage! Vi har senere fået flere henvendelser fra
naboer vedr. miljøproblemer: Støj, støv og fratagelse af udsigt. Tilsyneladende er der desværre ikke
sket noget i sagen. Dertil kommer, at der i efteråret på havnearealet er opført to høje siloer - uden
byggetilladelse og på tværs af lokalplanen. Vi følger spændt, hvad der sker i den sammenhæng?
Naturligvis er vi på ingen måde ude på at genere havnens eller andre firmaers erhverv. På den anden
side kan vi heller ikke blot se til, når landets love på foreningens område ikke respekteres.
En anden sag fik fokus i året der gik, nemlig ønsket om nedrivning af Strandborg og Lemches hus i
Nørregade, Hundested - til fordel for to nye supermarkeder. Begge de gamle huse har en væsentlig
placering og er en vigtig del af det ældste miljø i Hundested. Som I sikkert alle ved, var der utrolig

mange borgere, der reagerede og bakkede os op, som medlemmer og private. Resultatet kender I.
Der blev lyttet og ændret visse forhold. Nu bliver der kun bygget 1 supermarked, kik til havnen
bevares og Lemche ligger der endnu - i privateje. Der er folk både i kommunen og på museet og en
gruppe, der på eget initiativ arbejder med at skabe et grønlands museum på stedet ” I Knud
Rasmussens fodspor”. Vi håber meget, det lykkes. I Frederiksværk er man i gang med at renovere
både Palæet og Gjethuset. Det må vi glæde os over, når der til gengæld røg en række fine byhuse på
bekostning af en Lidl! Der fik vi desværre ikke tid nok til at gå i forsvar.
Vi har som nævnt gennemført flere offentlige arrangementer og foredrag samt en festlig præmiering
af bevaringsværdige huse. Vi har til disse aktiviteter altid et godt fremmøde. Der har været fra 15 til
omkring 30-50 gæster til vore arrangementer(af og til over 200). Det kan vi godt være tilfredse med.
Jeg har sagt det før, men vil gerne gentage, at hvis ikke folk som os gennem tiden havde arbejdet
for at sikre de gamle historiske miljøer her i Halsnæs og i landet generelt, var vi meget ”fattigere” i
Danmark i dag. Så vi fortsætter.
Vi har en fin hjemmeside, som jævnligt bliver fornyet, kik gerne derind - og tak til Leif for det. Vi
vil desuden gerne kunne kommunikere med jer medlemmer ved hjælp af mailadresser. Vi har en del
medlemmers mailadresser, og de får en mail, når der er nyheder fra foreningen, men vi mangler
stadig en del. Vil du give din til os, så vi kan kommunikere direkte til dig, så giv os den gerne i
aften eller send den en af dagene.
Måske har I lagt mærke til, at vi har fået trykt en smuk folder i år. Det håber vi at få råd til også de
kommende år. Den kan så uddeles mange steder i kommunen og fortælle om vore offentlige
arrangementer. Det næste er allerede nu d. 30. april, hvor Jytte Abildstrøm vil holde foredrag.
Bestyrelsen har haft en lang række møder, for vi har meget at planlægge og drøfte. Der er altid for
lidt tid til at gå i dybden med vore drøftelser. Derfor besluttede vi, at det var en nødvendig ting at
have et heldagsseminar. Det havde vi så her i januar. Selv på en hel dag, hvor vi nåede meget,
mærkede vi, at der stadig er behov for mere tid. Men det hører næste års beretning til. Jeg vil her
gerne takke alle i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde - også tak til alle medlemmerne, ikke
mindst for den tydelige opbakning vi fik omkring Lemche-sagen.
Dette år, startede med kulturminister Per Stig Møllers åbning af Kulturarv 2015, som skal sætte
fokus på kulturarven og dermed historien i hele landet. Halsnæs er udnævnt til kulturarvs
kommune. Det kan vi kun være stolte af, og det betyder naturligvis en særlig forpligtigelse for alle,
både politikere og borgere. Det er også derfor, at vi i dag har inviteret to politikere fra
kulturudvalget til at fortælle om deres tanker i den forbindelse. Men det vender vi tilbage til efter
generalforsamlingen og en lille pause.
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