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


Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 den 1. september 2008


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


DAGSORDEN:

Ad 1:	Meddelelser:

	Referat fra følgegruppemøde:
	KM har modtaget referat fra det sidste møde i følgegruppen vedr. Hundested Havn og Bymidte.
	FjordTV interviewer Kirsten:
	KM blev interviewet til FjordTV i uge 29. Meddebattør var Leif Hansen (formand for venstre i Halsnæs).
	Fiskeriets- og Havnens Hus:
	Der var inviteret til åbent hus lørdag/søndag den 30./31.8.2008.
	Fødevareministeriet har bevilget et stort beløb. Huset skal selv skaffe tilsvarende beløb.
	Bygningsbevaringsfonden
	Foreningen har modtaget indkaldelse til møde den 12.9.2008. AW og JE deltager.

Ad 2.	Hjemmeside:	
	LNJ bad om at input til hjemmesiden sendes i RTF format.
	Stedfortræder: OP

Ad 3.	Kommende arrangementer
	Krudtværksfestival 13.9.2008/Bygningskulturens Dag 13. og 14.9.2008	
	Vi har en stadeplads på Krudtværksfestivalen fra kl. 10-18. (se vedlagte vagtliste)*
	”Bedre Byggeskik”
	I samarbejde med ”Bygningskultur Danmark” er Peter Olesen inviteret til  Gjethuset den 28.10.2008 for at fortælle om bedre byggeskik. Foreningen betaler for leje af
	Gjethuset og AV-udstyr.
	Medlemsdebat 
	Det blev aftalt at invitere til et åbent møde for medlemmer med mulighed for at diskutere et aftalt emne i grupper – i lighed med tidligere arrangementer. 
	Gubben er bestilt til onsdag den 21. januar 2009. Det blev foreslået at bede en kommunal repræsentant give et oplæg vedr. kulturarvskommune.

	Den grønne og bynære natur:
	KM har nu haft endnu en kontakt til Skov- og naturstyrelsen vedr. et arrangement til foråret.

Ad 4.	Medlemskab og økonomi:
	Bent medbragte nyt girokort. Det er nødvendigt med et opdateret adressekartotek.
	Evt. hjælp fra Hans Engelund, tlf. 47981143. SE/BJ tager kontakt.

	Vi arbejder for ny medlemstilgang dels ved Krudtværksfestivalen, dels i Gjethuset og dels ved det åbne medlemsarrangement i januar 2009.

Ad 5.	Plakette til udvalgt hus/bygning
	Arbejdsgruppen (JE, OP og AW) har modtaget i alt 6 forslag på huse til nominering. 
	Nørregade 67 (Billedkunstner Birgitte Hamilton) er udvalgt til at modtage plaketten og en buket blomster på Bygningskulturens Dag den 13. september kl. 11.00. 
	SE skriver udkast til invitation til Bertil Nyenstad og sender til JA.

Ad 6.	Presse, kulturliste
	IJ sørger for pressemeddelelser og annoncering  HalsnæsPosten, FAA ,  Halsnæs 
	Kulturkalender og hjemmesiden.

Ad 7.	Næste møde:
		   Onsdag den 3. december 2008.
		   Mødested og tidspunkt aftales senere.

Ad 8:	Evt.
	Auderød:	
	AW omtalte ny lokalplan for Auderød-området, der giver mulighed for udstykning af 
	3 parcelhusgrunde.
	Kulturarvskommune:
	Halsnæs Kommune er udnævnt til Kulturarvskommune. I den forbindelse vil JA
	skrive et brev til kommunen og spørge, hvem der har med kulturarv at gøre, og om vi kan få materiale tilsendt? Vi er villige til at rådgive og medvirke til at udforme en
	bevaringsplan.
	Æblehaven:
	BS foreslog at nedsætte en permanent gruppe med repræsentanter fra Frederiksværk Historisk Forening, Hundested Lokalhistorisk Forening, formanden for Kulturelt
	Samråd og 2 repræsentanter fra By og Land Halsnæs. Der har allerede været afholdt et møde om Æblehaven. 
	Sten- og grusværk på Hundested Havn:
	KM skriver et brev m/spørgsmål til Bertil Nyenstad vedrørende sten- og grusværk på 	havnen.
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