By og Land Halsnæs
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune
Bestyrelsesmøde mandag den 16. august 2010 kl. 19.30
Mødested: Gubben, Silden
Referat:
Dagsorden:
Meddelelser.
1. Svar fra Naturklagenævnet vedr. sten- og grusværk på Hundested Havn (vi har fået
helt/delvist medhold) v/ Leif og Kirsten.
2. Forslag til overordnet bevaringsplan for Halsnæs sendes til kommunen samt generelle
forhold vedr. byggeri og bevaring.v/ Anne.
Lemches gård v /Kirsten m.fl.
o Indsigelse til lokalplan 08.1
o Breve m.v. i forbindelse med bevaring af Lemche.
o Klage over manglende miljøvurdering
o Andre aktiviteter.
3. Præmiering af hus v/Jette.
4. Næste arrangement v/Jep Loft onsdag den 15. september planlægges.
5. Økonomi, medlemsstatus m.m. v/ Leif.

Referat:
I mødet deltog: Kirsten, Anne, Ilse, Leif, Kjeld og Marianne. Ole kom til under mødet. Desuden deltog
Henning Hansen.
Ad meddelelser fra formanden: Formanden redegjorde for diverse samtaler vedrørende foreningens
aktiviteter og medlemskaber mv.
Ad 1: Henning Hansen redegjorde for Naturklagenævnets afgørelse, der giver foreningen ”hel eller delvis
medhold”! Kommunen pålægges at tage sagen op på ny med henblik på vurderingen af, om
miljøgodkendelsen har været ok.
Vi har fået klagegebyret retur, og det blev aftalt, at Henning og Leif følger op på sagen med et brev til
kommunen, efter at det er rådført med Anne som den sagkyndige.
Ad 2: Anne redegjorde for behovet for en overordnet bevaringsplan. Arbejdet dermed burde ske i
fortsættelse af det arbejde, der var gjort i den tidligere Frederiksværk kommune. Der var enighed om, at det
var en opgave, som foreningen måtte opprioritere. En arbejdsgruppe bestående af Anne, Kirsten og
Marianne aftalte møde d. 5. oktober 2010.
Ad 2 a.: Lemches Gård. Formanden redegjorde for de mange henvendelser, hun hver dag modtog i
forbindelse med lokalplanen mv., og konkluderede, at hun på foreningens vegne ville udforme en indsigelse
mod planerne, som hun dels ville indsende formelt til kommunen, men derudover ville sende direkte til:

Direktøren for Innovator (Kim Henriksen)
Direktøren for COOP’s byggesagsafdeling (Ulrik Olsen)
Borgmesteren
Formanden for Teknik og Miljø
Susanne Koch fra By & Land
Marie Bach fra Frederiksværk Museum samt til
Byrådsmedlem Helle Lunderød
Ad 3.: Jette deltog ikke i mødet, men tidsplanen holder tilsyneladende – der er indkommet 11 forslag til
præmiering. Anne ville undersøge, om tidsplanen kunne bære en fornyet gennemgang af tegningen på
plaketten.
Ad 4: Jep Loft vil holde foredrag ud fra temaet: ”En by er sit centrum”.
De praktiske forhold omkring arrangementet blev aftalt: Lokalebestilling i Frederiksværk er på vej via
Solveig, Leif sørger for øl og vand, Ilse sørger for orientering af pressen og Halsnæs Kulturkalender mv.
Kirsten taler med Merete om en plakat, der skal hænges op forud for mødet.
Ad 5: Leif redegjorde for økonomien. Der er pr. dags dato 95 betalende medlemmer. Dertil kommer 4
medlemmer, som har tilmeldt sig, men endnu ikke har betalt.
Formanden og kassereren havde aftalt, at medlemmer, der indmeldes fra 1/7 i året kun skal betale halvt
kontingent. Begrundelsen er, at medlemskontingentet hovedsageligt går til landsforeningen delvis som
medlemskontingent og delvis som betaling for medlemsbladet. Denne betaling sker fremadrettet på
baggrund af medlemslisten ultimo året. Da de nye medlemmer ikke vil få bladet tilsendt fra landsforeningen
før registreringen (og foreningen ikke betaler kontingent mv. for disse medlemmer), og da vi ikke sender
tidligere blade frem til de nye medlemmer, er betalingen på 75 kr. rimelig i forhold til kontingentperioden og
ydelserne fra landsforeningen. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.
Kontingentindbetalingerne har således udgjort: 13.950 kr., heraf 4, der har betalt 75 kr. Dertil kommer, at to
medlemmer har betalt kontingent 2 gange. Der var enighed om, at hvis der ikke umiddelbart kan ske
tilbagebetaling, bogføres dobbeltbetalingen som forudbetalt kontingent.
I løbet af året var der 10 udmeldinger – begrundet i generelle vendinger – dog en begrundet i utilfredshed
med foreningens holdninger til Hundested Havn og kommunens dispositioner. Dertil kommer 15 manglende
kontingentbetalinger – medlemmerne er nu slettet, også i forhold til landsforeningen. Til gengæld er der 12
nye medlemmer – heraf mangler 4 dog at betale kontingentet for 2010.

Eventuelt:
Næste bestyrelsesmøde: Det aftaltes, at hvis der var behov, kunne vi mødes før eller efter foredraget med Jes
Loft.
Næste ordinære bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag d.13. oktober 2010.
26/8 2010
Referent: Ilse Jeppesen

