By og Land Halsnæs
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune
Referat af bestyrelsesmøde nr. 20 den 10. maj 2010
Mødested: Gangforeningens klubhus, Syrevej 25, Frederiksværk.
Til stede: Kirsten Møller, Anne Wegener, Leif Normann Jeppesen, Bent Jensen, Marianne Andersen,
Jette Avlund, Ilse Jeppesen, Kjeld Larsen.
Dagsorden:
1. Meddelelser: Landsforeningens landsmøde, kulturkonference m.m.
2. Præmiering af huse
3. Sagen vedrørende nedrivning af gamle huse og anvendelse af pladsen i det nordlige
Hundested
4. Kommende arrangementer
5. Justering af vedtægter
6. Næste møde
7. Eventuelt.
Ad 1: Meddelelser: Landsforeningens landsmøde, kulturkonference m.m.
Kirsten refererede fra sin deltagelse i kommunens kulturkonference, hvor bl.a. Helle Lunderød havde
fortalt, at kommunen nu var klar til det første trin.
Kirsten fortalte, at hun havde modtaget brev fra Naturklagenævnet over den klage, foreningen havde
indsendt for snart 2 år siden – nævnet forventede at kunne afgøre klagen i løbet af et par måneder.
Ad 2: Præmiering af huse
Jette fortalte kort om tidsplanen for præmieringen, der tidligere er udsendt til bestyrelsen. Alt kører efter
planen. Der var endnu ikke indkommet forslag. Deadline for forslag 1. juli fastholdes – ny avisomtale inden
deadline.
Ad 3: Sagen vedrørende nedrivning af gamle huse og anvendelse af pladsen i det nordlige

Hundested
Kirsten refererede fra sit møde med borgmesteren – der ikke umiddelbart syntes påvirket af argumenterne
angående bevaring af Lemckes købmandsgård. Kirsten havde endvidere haft telefonisk kontakt med René
Holst fra Innovator, der til slut var villig til at deltage i en dialog med kommunen og foreningen. Kirsten
skriver til borgmesteren/kommunen med opfordring til at indkalde til mødet. Endelig orienterede Kirsten
om sine ”følere” mht. evt. finansiering fra diverse fonde mv. Foreningen følger fortsat sagen tæt.
Realdania afholder en konference d. 1. juni i Odense: Slip ildsjælene løs. Endvidere kan projektet
”Mulighedernes land” måske inspirere (se hjemmesiden):
Mulighedernes Land er et 6-årigt projekt, der sætter fokus på udvikling i Danmarks yderområder. Projektet vil afprøve nye
strategier til at styrke bosætning og turisme og derved bidrage til øget livskvalitet i yderområderne. Mulighedernes Land består
af demonstrationsprojekter i Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholms Regionskommune.

Endelig drøftede vi Kirstens ideer om udnyttelse af det nordlige havneområde: Et kultur- og søsportscenter:
”Thule”.

Ad 4: Kommende arrangementer

Kirsten har været i kontakt med Jep Loft om et foredrag: ”Byen er sit centrum” – om æstetiske bygninger
mv. den 15/9 2010.
Evt. fællesarrangement i september eller oktober om landskabskultur med Danmarks Naturfredningsforening er under
overvejelse.
Leif deltager i et møde i Melbylejren med henblik på at arrangere et medlemsmøde i juni om ideer til lejrens fremtid.
Jette, Kjeld og Ilse udarbejder forslag til folder om foreningens arrangementer i 2011.
Ad 5: Justering af vedtægter
Leif vil komme med forslag om modernisering af foreningens vedtægter.
Ad 6: Næste møde:
Næste møde afholdes d. 15. juni 2010 kl. 18.
Ad 7: Eventuelt
Bent undersøger, om der er særlige forhold vedr. lokalplanforslag for Pilevej-Frederiksværk.
Kulturarvsstyrelsen afholder reception d. 3. juni pga. afslutningen af halsnæsprojektet.
Dato: xxxxxxx
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