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

Referat af bestyrelsesmøde nr. 11 den 2. april 2009 kl. 19.30 -22.00
Mødested: Gangforeningen Krudtuglernes Klubhus, Syrevej 25, Frederiksværk


Til stede:	Kirsten Møller, Anne Wegener,  Bent Jensen,  Leif Normann Jeppesen,  	Bengt Sørensen, Ilse Jeppesen og Solveig Eriksen.
.
Fraværende: Ole Poulsen og Jette Avlund.



DAGSORDEN:

Ad 1.	Godkendelse af referat:
	Referatet skal underskrives af dirigent og kasserer. Ellers godkendt.
	
Ad 2.	Konstituering af bestyrelsen:
	Beslutning fra generalforsamlingen den 19.3.2009 om uændret bestyrelse
	blev bekræftet.
	Der er landsmøde i Randers den 5. og 6. juni. Vil nogen deltage?

Ad 2.	Meddelelser:
	KM refererede fra møde i Kulturelt Samråd den 24. marts 2009 og omtalte 
	den aktuelle situation for Fiskeriets og Havnens Hus. KM stopper i 	bestyrelsen for ”Fisk og Land”.

Ad 3.	Referater:
	a. Møde indkaldt af Frank Allan Rasmussen vedr. kulturarvskommne:	AW refererede fra mødet og henviste til Industrimuseet Frederiks Værks 	hjemmeside, hvor man også kan læse referat fra mødet.
	b. By og Lands inspirationsmøde ”De danske havne – Fortid, nutid og 	fremtid”:
	LNJ og IJ  refererede fra inspirationsmødet i Fredericia den 21. marts 2009.	
	Der var meget at fortælle, og det blev besluttet, at se billeder og høre mere 
	på næste møde den 13. maj. BS medbringer lærred og projektor. 

Ad 4.	Nye lokalplaner:
	Nr. 06.19: Sommerhusområde ved Ll. Kregme,
	Nr. 04.69: Område ved Hermannsgade. Frederiksværk og
	Nr. 04.71: Dagligvarebutik i Nørregade, Frederiksværk: AW, BS og BJ.
	Nr. 97: Udvidelse af Hundested Havn: KM, LNJ og OP.
	Kommentarer til lokalplanerne sendes rundt til medlemmerne via mail 
	senest den 7. maj. 


Ad 5.	Hundested Havn Syd:
	KM har skrevet et brev til Bjarne Langkilde. FjordTV- interview med KM 
	første gang den 4. april kl. 9. (FjordTV sender kl. 9, kl. 15 og kl. 21).

Ad 6.	Bevarende lokalplaner:
	Udflugt planlagt søndag den 26. april kl. 10. KM og LNJ kører.
	Medlemsudflugt aftalt til søndag den 20.09.2009  kl. 11-16.
	Der udsendes invitation med program lige efter påske.

Ad 7.	Kommende arrangementer:
	Udpegning af hus til præmiering på Bygningskulturens Dag.
	Fælles arrangement med Historisk Forening i Frederiksværk den 20.01.2010.
	Tema: ”Parcelhuskvarterets historie” v/museumsleder Poul Sverill.
	Vi arrangerer i eftersommeren en medlemstur rundt til bevaringsværdier 	miljøer.

Ad 8.	Procedure ved ind- og udmelding af foreningen:
	SE sender breve til medlemmer, som stadig er tilmeldt Landsforeningen, men 
	som ikke har betalt siden 2006. SE skriver snarest ny liste over medlemmer, 
	som har betalt kontingent. Brev om ud- og tilmeldinger sendes
	til  Landsforeningen i begyndelsen af maj. 
	BJ kontakter SE vedrørende nye tilmeldinger inden for en uge efter
	betaling af kontingent og ligeledes, hvis der kommer udmeldelser.
	SE laver en database med navne og adresser på medlemmer, hvoraf det 	fremgår, hvornår til- og udmelding har fundet sted (evt. med hjælp fra LNJ).

Ad 9.	Evt.:
	AW rykker for svar fra Lokalbanen.

Ad 10.	Næste møde:
	Næste møde aftalt til onsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Hundested 	Bibliotek.




Referent: Solveig Eriksen
5.4.2009

