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



Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 den 13. maj kl. 16.30 til 21.00.

 Til stede:  	Kirsten Møller, Anne Wegener, Bent Jensen, Ole Poulsen, Leif Normann Jeppesen,
	Ilse Jeppesen og Solveig Eriksen


	
Efter en interessant rundvisning i Auderødlejren holdt vi bestyrelsesmøde i Krudthuset.

KM indledte mødet med at citere 6. vers af Johannes V. Jensens ”Hvor smiler fager den danske kyst”:
		Hvad hånden former er åndens spor.
		Med flint har oldbonden tømret, kriget.
		Hver spån, du finder i Danmarks jord,
		er sjæl af dem, der har bygget riget.
		Vil selv du fatte
		dit væsens rod,.
		skøn på de skatte,
		de efterlod.

Ad 0.	Meddelelser
	Ingen har mulighed for at deltage i Landsforeningens årsmøde i Holbæk den 23.-25. 
	Maj 2208.
	
	AW skriver indsigelse til kommunen vedrørende lokalplan for Ølsted.

	AW sender et læserbrev til FAA, hvor vi udtrykker vores tilfredshed med købet af
	Palæet (se læserbrev fra Hans Buur (formand for venstre Halsnæs) 30.4.2008)
	
Havnen har søgt om tilladelse til opfyldning i sydbassinet  Se  www.kystdirektoratet.dk.

Ad 1.	Hjemmesiden
	LNJ vil forsøge at få hjemmesiden klar til 1. august. Aftale med et såkaldt web hotel 
	koster 86,25 kr. pr. måned og har visse fordele, bl.a support.

Ad 2.	Orientering fra følgegruppen vedr. Hundested Havn v/KM
KM og LNJ deltog i mødet i Gubben den 24. april 2008 med følgegruppen fra kommunen, hvor bl.a. Naturfredningsforeningen og Turistforeningen var repræsenteret. Havnen deltog ikke. Alle var chokerede over den fremlagte visualisering. Efterfølgende sendte Kirsten, Leif, Knud og Annette Liisberg 
	et brev til borgmester Helge Friis – dette brev + svar er sendt til bestyrelsen d.d.

Ad 3.	Medlemsoversigt/girokort v/BJ
	Udsat til næste møde.

Ad 4.	Orientering om præmiering af huse v/AW og JA
	JA udleverede oplæg vedr. procedure for udvalgte huse i Halsnæs Kommune, som 
	blev drøftet. JA, AW og OP samarbejder om planlægningen. 
	Vi deltager i Krudtværksfestival den 13. september 2008 og markerer Bygnings-
	kulturens dag. 
	AW bestiller stadeplads. AW foreslog, at vi evt. kunne lave en gættekonkurrence.
KM laver skilt.

Ad 5.	Næste møde
	Næste møde blev aftalt til mandag den 1. september 2008 i Gubben.
	KM medbringer billeder fra havne i Jylland.

Ad 6. 	Evt.
	BJ sender mail vedr. nye medlemmer til SE i uge 21.
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