
By & Land Halsnæs 
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33 

torsdag den 12. april 2012 kl. 19.30 

hos Jette Avlund, Høgevej 12, Hundested 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Konstituering: valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

3. Referater fra bestyrelsesmøder. 

4. Sted for fremtidige bestyrelsesmøder. 

5. Opgavefordeling: lokalplaner, bygningsbevaringsfonden, præmiering, arrangements-

udvalg, evt. nye udvalg. 

6. Foreningens indsigelse imod "Forslag til lokalplan 08.6. for højere byggeri og oplag i 

Hundested Havn" og "Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9". 

7. Planlægning af de kommende arrangementer (9. maj i Torup Forsamlingshus og 9. 

juni bustur til Helsingør). 

8. Strategiplan frem til næste generalforsamling og længere. (Blev udsat.) 

9. Samarbejdspartnere – hvem er og kunne det være? (Blev udsat.) 

10. Eventuelle vedtægtsændringer, jf. generalforsamlingsdiskussionen. (Blev udsat.) 

11. Næste bestyrelsesmøde. 

12. Eventuelt. 

 

Til stede (fornavns-alfabetisk): Anne Wegener, Bengt Sørensen, Ilse Jeppesen, Jette 

Avlund, Kjeld Larsen, Leif Normann Jeppesen, Marianne Andreasen, Merete Rasmus-

sen og Ole Poulsen. 

 

 

Ad 1: Valg af ordstyrer. 

Ilse Jeppesen blev valgt. 

 

Ad 2: Konstituering. 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således: 

Jette Avlund (JA), formand 

Anne Wegener (AW), næstformand 

Leif Normann Jeppesen (LNJ), kasserer 

Kjeld Larsen (KL), sekretær 

Bengt Sørensen (BS) 

Merete Rasmussen (MR) 

Ole Poulsen (OP) 

Ilse Jeppesen (IJ), suppleant 

 

Ad 3: Referater fra bestyrelsesmøder. 
Generel drøftelse: Enighed om at referaterne først og fremmest skal være kortfattede 

beslutnings-referater. Men brugbarhed er vigtigt, så behandlede temaer, holdninger osv. 

bør evt. også skitseres. 

 Beslutning: De godkendte referater fra bestyrelsesmøder skal ligge offentligt 

tilgængelige på foreningens hjemmeside. Heraf følger bl.a.: Udvis etisk omhu og di-

plomatisk hensyntagen ved eventuel brug af især udenforstående personers navne i refe-

raterne. 



 

Ad 4: Sted for fremtidige bestyrelsesmøder. 

Som hovedregel vil medlemmerne selv og på skift lægge sted til. Større udstyrsstykker 

af hjemmebag og lignende forventes ikke! Eventuelt kan kassereren refundere doku-

menterede udlæg til fx tarvelige købe-småkager og lignende. 

 

Ad 5: Opgavefordeling. 

JA: Det må gerne stå helt klart, hvem der har ansvar for og/eller påtager sig hvad. 

 Følgende blev besluttet eller konstateret: 

 

Lokalplaner: Ad hoc. Uddelegeres på bestyrelsesmøder eller via mail af formanden efter 

devisen: Var det noget for dig/jer at kikke nærmere på den her? 

Specielt ang. Hundested Havn: Henning H, Kirsten M, LNJ og OP. 

 

(AW: Vi kan alle få tilsendt mail om nye lokalplan-forslag og lignende, som så kan hen-

tes via Miljøministeriets PlansystemDK.dk. KL påtog sig at kontakte kommunens plan-

afdeling derom og indberette vores mailadresser mhp. sådan en "abonnementsordning" 

for bestyrelsen m.fl.) 

 

Bygningsbevaringsfonden: To medlemmer af bestyrelsen for den kommunale "Halsnæs 

Bygningsbevaringsfond" udpeges af vores forening. Pt. er det AW (pt. endda fondens 

formand) og JA, og de fortsætter indtil videre. 

 De øvrige tre medlemmer udpeges af byrådet. Pt. er det Ole S. Nielsen, byråds-

medlem for DF, Gordana Petrovic, medlem af S, samt Søren Jessen, Formand for Hun-

dested Lokalhistoriske Forening. 

 

Præmieringsgruppen: AW, JA & OP fortsætter, og KL har lovet at skrive pressemedde-

lelser. 

 

Arrangementsgruppen: Fra den hidtidige gruppe fortsætter IJ, MR og Marianne A. 

Fremover deltager også BS og KL.  

 

 

Ad 6: Foreningens indsigelse imod "Forslag til lokalplan 08.6. for højere byggeri 

og oplag i Hundested Havn" og "Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9". 

Drøftelse med heftig ros til LNJ for hans seks sider lange forslag til indsigelse. Opbak-

ning til at han vender tilbage med en lidt mere læser-venlig, mere koncis version – i håb 

om at selv travle & stressede (og måske modvillige) politikere og embedsfolk så vil læ-

se (hele) papiret med dets fremragende & overbevisende argumenter. Flere talte – men 

ikke uimodsagt – for en vis nedtoning af ejendoms-privatøkonomiske argumenter. 

 

Ad 7: Planlægning af de kommende arrangementer (9. maj i Torup Forsamlings-

hus og 9. juni bustur til Helsingør). 

Ang. 9. maj og 9. juni: Der blev planlagt. MR påtog sig at organisere plakatfordeling og 

-ophængning. 

 

Arrangementsgruppen vil til næste bestyrelsesmøde forsøge at foreslå løse skitser til tre 

arrangementer i efteråret. Gruppen aftalte at mødes tirsdag den 8. maj kl. 14 hos MR. 

 

 

Ad 8, 9 & 10: Punkterne blev udsat. 

 



Ad 11: Næste bestyrelsesmøde. 

Tid og sted for et muligt møde blev aftalt til 

Mandag den 4. juni kl. 19:30 hos IJ & LNJ. 

Mødet holdes dog kun, hvis "noget brænder på". JA udsender nærmere. 

 

(Det mulige møde 4. juni blev siden afblæst. Pr. mail blev næste bestyrelsesmøde be-

rammet til:) 

Mandag den 11. juni kl.  19:30 hos IJ & LNJ. 

 

Torsdag den 21. juni kl. 18 hos IJ & LNJ: Kort sommer-bestyrelsesmøde med efterføl-

gende middag på Halsnæs Bryghus. JA påtog sig at bestille bord. (Mad og evt. drikke 

på bryghuset bliver for deltagernes egen regning.) 

 

Ad 12: Eventuelt. 

 LNJ er ikke længere medlem af bestyrelsen for Melbylejrens Almennyttige Forening. 

 

 LNJ: Der hersker en vis forvirring om, hvordan den korte del af vores navn bør skri-

ves: "By og Land Halsnæs"? "By og Land – Halsnæs"? "By & Land Halsnæs"? "By & 

Land – Halsnæs"? 

 KL: Vedtægterne skriver "By og Land Halsnæs", men "&" er flottere end "og" i 

et navn. En tankestreg midt i det hele virker slemt forstyrrende, når navnet skal optræde 

i almindelige sætninger, fx i aviser. 

 Enighed om at "autorisere" versionen med "&" og uden tankestreg: "By & Land 

Halsnæs". 

 

 AW mindede om landsforeningens landsmøde 11. – 13. maj i Fredensborg. Frist for 

tilmelding: 25. april. 

 

 JA: Vi har nu konstitueret os – bl.a. med ny formand. Lokalpressen bør vel oriente-

res? 

 Ja, mente bestyrelsen. JA kontakter de tre lokale avisredaktioner derom ved lej-

lighed. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Kjeld Larsen 

Version af 13.05.2012 


