By & Land Halsnæs
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune
Referat af
bestyrelsesmøde nr. 34
mandag den 11. juni 2012 kl. 19.30
hos Ilse & Leif, Blåmejsevej 17, Hundested
Til stede (fornavns-alfabetisk): Bengt Sørensen, Ilse Jeppesen, Jette Avlund, Kjeld Larsen, Leif Normann Jeppesen, Marianne Andreasen, Merete Rasmussen og Ole Poulsen.
Fraværende med afbud: Anne Wegener.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Fuldmagt til foreningens bankkonto.
3. Hvordan godkendes bestyrelsesmøde-referater fremover?
4. Meddelelser.
5. Nyt fra interne grupper & udvalg.
6. Bestyrelsens arbejdsform.
7. Kommunens eventuelle registrering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.
8. Strategiplan frem til næste generalforsamling og længere.
9. Samarbejdspartnere – hvem er og kunne det være?
10. Eventuelle vedtægtsændringer, jf. diskussionen på generalforsamlingen.
11. Arkivalier.
12. De høje træer på Krudtværks Allé og langs kanalen i Frederiksværk vil blive fjernet
og erstattet af nye.
13. Næste bestyrelsesmøde: Dato og sted.
14. Eventuelt.

Ad. 1: Valg af ordstyrer.
Merete blev valgt.
Ad. 2: Fuldmagt til foreningens bankkonto.
Kasserer Leif foreslog, at formanden, næstformanden og kassereren – af praktiske hensyn i hverdagen – får fuldmagt til hver især at disponere over foreningens bankkonto,
bl.a. via netbank.
Umiddelbart kunne det se ud, som om forslaget er i strid med vedtægternes § 8,
som siger: »Tegningsret: Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved
en af disses forfald, da sammen med et bestyrelsesmedlem.«
Ifølge Leif skal paragraffen dog forstås sådan, at dens tegningsregler styrer det
OVERORDNEDE ansvar for foreningens økonomi, og HERUNDER kan personer, som
bestyrelsen har tillid til, gives fuldmagt til at disponere over kontanter, bankkonti mv. i
hverdagen.
Forslaget blev vedtaget.
Ad. 3: Hvordan godkendes bestyrelsesmøde-referater fremover?
Eftersom disse referater hurtigst muligt skal lægges offentligt frem på foreningens
hjemmeside, er det alt for sendrægtigt at vente med godkendelse til på det efterfølgende
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møde i bestyrelsen. Beslutning: Sekretæren sender referat-udkast til bestyrelsen pr. mail,
og inden for fem hverdage kan teksten blive korrigeret i forhold til eventuelle ændringsforslag fra bestyrelsens medlemmer. Herefter anses referatet for godkendt.
Ad. 4: Meddelelser.
 Formand Jette om den kommunale Halsnæs Bygningsbevaringsfond: Efter 2012 er
det slut med tilskuddet fra kommunen på 10.000 kr. om året. Det betyder dog ikke, at
fonden nødvendigvis må nedlægges. Pt. er formuen 47.057 kr. – men alene at få revideret regnskabet har hidtil kostet cirka 13.000 kr. om året. På det seneste møde i fonden
blev der talt om, at By & Land Halsnæs evt. kunne overtage den, og at pengene evt.
kunne øremærkes til fx præmiering og oplysende pjecer. Mulighederne afhænger bl.a.
af, hvordan fondens vedtægter er skruet sammen – bl.a. om de voldsomme udgifter til
professionel revision er en uundgåelig nødvendighed. Leif påtog sig at studere fondens
vedtægter frem til næste bestyrelsesmøde.
 Jette oplyste, at hun forleden under festlighederne i anledning af, at en vis Knud
Rasmussen ville være fyldt 133 år den 7. juni (hvis ikke han var død længe forinden),
talte kort med Helle Lunderød (S). Lunderød foreslog noget mere formaliseret samarbejde med By & Land Halsnæs. Kontakten mellem de to var dog yderst kort og flygtig,
og derfor vil Jette kontakte Lunderød uformelt for at få nøjere lys over, hvad det egentlig er, Lunderød forestiller sig.
 Jette oplyste, at hun har skrevet til diverse samarbejdspartnere og oplyst, at vi har fået
ny formand. Alle, hun skrev til – bl.a. lokale erhvervsforeninger, kommunale forvaltninger og politiske personer – svarede, at de har haft et fint samarbejde med foreningen
gennem den tidligere formand, Kirsten Møller.
 Jette oplyste, at hun har fået tilsendt forslag til lokalplan 02.18 for énfamilieshuse på
L-grunden i Vinderød samt forslag til kommuneplantillæg 11 om samme emne. Leif
påtog sig at svare kommunen, at vi påskønner lokalplanforslagets bestemmelser imod
skinnende tagbelægninger (fx glaserede sorte tagsten), og at foreningen i øvrigt ikke har
bemærkninger til planforslagene.
 Leif tilføjede, at der pt. også er et lokalplanforslag om Melbylejren i høring. Holdningen var, at det næppe er noget, foreningen skal engagere sig i.
Ad. 5: Nyt fra (interne) grupper & udvalg.
 Arrangementsgruppen fremlagde løse ideer til tre offentlige arrangementer i efteråret
med følgende temaer:
– Renoveringen af Lemches Gård
– Tomme huse i byerne efter nedlagte forretninger
– Hvad skal der ske på Lynæs Havn?
Jette foreslog endnu et muligt møde, som hun i øvrigt lovede at være primus motor på,
hvis det bliver til noget:
– Hvad skal der ske i Ølsted Grusgrav?
Et par bestyrelsesmedlemmer var skeptiske over for et B&L H-møde om tomme
huse, og en enkelt kunne ikke rigtig lade sig henrive af Ølsted-ideen. Men generelt fik
arrangementsgruppen opbakning til at arbejde videre med de fire temaer.
 Præmieringsgruppen har vedtaget en tidsplan for det kommende 2012-forløb. Frist
for forslag: onsdag den 15. august. Præmie-overrækkelse: lørdag den 29. september kl.
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11 ved det vindende hus. Vores artikel med opfordring til at sende forslag har været i
Frederiksborg Amts Avis, Halsnæs Avis og Halsnæs Posten.
 Hundested Havn-gruppen – også kaldet "firebanden" – er i grunden en helt privat
borgergruppe, dvs. formelt er den ikke en intern gruppe i B&L H, understregede Leif og
Ole (som begge er aktive i firebanden).
Foreningen “selv” har dog (også) sendt indsigelse imod "Forslag til lokalplan
08.6. for højere byggeri og oplag i Hundested Havn" og det tilhørende kommuneplantillæg. Dagen efter nærværende bestyrelsesmøde skulle byrådet have endelig behandling
af forslaget. (Referentens tilføjelse et par dage senere: Ifølge Frederiksborg Amts Avis
endte det (historisk enestående) med, at hele byrådet enedes om et kompromis – bl.a.
uden antennemast og med lidt reducerede oplagshøjder.)
Leif varslede, at han til næste bestyrelsesmøde sandsynligvis vil foreslå, at By &
Land Halsnæs skal klage. (Efter et byråds vedtagelse af en lokalplan er der fire ugers
klagefrist.)
Ad. 6: Bestyrelsens arbejdsform.
Jette og Kjeld foreslog, at vi i højere grad end hidtil får gennemtænkte oplæg og forslag
at diskutere og beslutte os udfra, når der er møder i bl.a. bestyrelsen. Ideen går ud på, at
især enkeltpersoner ad hoc påtager sig at undersøge, udtænke, sondere, foreslå, planlægge osv. osv. diverse tiltag, initiativer, arrangementer osv. osv. osv. Både mundtlige
og skriftlige oplæg kunne være en mulighed. Dermed vil der komme til at ske noget mere og tungere i perioderne mellem møderne i udvalg og bestyrelse. Og selve møderne vil
være bedre forberedt og dermed mindre præget af spredt fægtning & luftige diskussioner.
Med en anelse skepsis over for, om vi vil kunne magte sådan en arbejdsform,
var der enighed om at forsøge fremover.
Ad. 7: Kommunens eventuelle registrering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.
Enighed om, at sådan en registrering vil være en af de største og vigtigste udfordringer
for By & Land Halsnæs, hvis den gennemføres i en eller anden form – og at sagen derfor ikke bør løbe ud i sandet for os. Pt. har byrådet dog blot vedtaget at sætte embedsfolk til at undersøge, hvor dyr en eventuel screening over hele kommunen kan blive.
Efter nogen diskussion i bestyrelsen blev konklusionen, at også By & Land Halsnæs
skyder denne sag til hjørnespark, indtil resultatet af undersøgelsen foreligger. Foreningen vil således ikke forsøge at påvirke selve undersøgelsen. Jørgen L. Hansen (SF),
formanden for miljø- og teknik-udvalget, har i et brev svaret vores formand, Jette, at
han vil drøfte sagen med sine byrådskolleger i forbindelse med efterårets budgetlægning. Jette påtog sig at kontakte Jørgen L. Hansen om emnet til dén tid, bl.a. om hvilken
rolle foreningen kan spille i en eventuel registrerings-proces.
Ad. 8: Strategiplan frem til næste generalforsamling og længere.
Jette: Vi savner en overordnet plan for en fem-års-periode! Sådan en prioriteret arbejdsplan vil være god for bestyrelsen og i høj grad også i forhold til medlemsskaren. Den vil
kunne modvirke tendensen til det, et bestyrelsesmedlem betegnede som “de tilfældigt
forbiflyvende jagt-ænders politik” i bestyrelsens arbejde. Der var tilslutning til følgende
forslag: Nogen påtager sig at lave oplæg til et senere bestyrelsesmøde om en strategiplan. Jette og Leif påtog sig opgaven. Også tilslutning til følgende forslag fra Ole om en
brainstorming: Alle i bestyrelsen opfordres til at maile Jette og Leif forslag om emner,
temaer, initiativer osv., der kan indgå i en strategiplan.
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Ad. 9: Samarbejdspartnere – hvem er og kunne det være?
Punktet blev udsat – eller snarere: Eftersom temaet hænger tæt sammen med udvikling
af en strategiplan, bør det nok inddrages dér.
Ad. 10: Eventuelle vedtægtsændringer, jf. diskussionen på generalforsamlingen.
Forslag: Nogen påtager sig at lave oplæg herom til et senere bestyrelsesmøde. Leif påtog sig opgaven.
Ad. 11: Arkivalier
Hos Kirsten Møller står en stor flyttekasse fuld af ringbind m.m. Det er Kirstens arkiv
fra Focus Hundesteds første år og de seneste fire-fem år i By & Land Halsnæs. Bl.a.
mødereferater, en mængde lokalplaner plus en stor samling presseklip, som Solveig lavede for Kirsten. Jette og Leif påtog sig i fællesskab at gennemse materialet og beslutte,
hvad der skal ske med det. Leif scanner de referater, vi evt. ikke har har liggende elektronisk, og Jette påtager sig derefter at opbevare det resterende på eget loft – hvis det
viser sig at være skrumpet ind til en lille flyttekasse.
Ad. 12: De høje træer på Krudtværks Allé og langs kanalen i Frederiksværk vil
blive fjernet og erstattet af nye.
Dét stod der i Frederiksborg Amts Avis den 30. maj. Forklaringen er sygdom i træerne.
Spørgsmålet var nu: Kan / skal vi gøre et eller andet? Nogle gange er kommuner jo meget hurtigt ude med motorsaven. Marianne påtog sig at kontakte den ansvarlige medarbejder i kommunens Natur & Vej for at høre nærmere om problemets alvor og omfang.
Ad. 13: Næste bestyrelsesmøde: Dato og sted.
Torsdag den 21. juni kl. 18 hos Ilse og Leif: Kort sommer-bestyrelsesmøde med efterfølgende middag på Halsnæs Bryghus. (Mad og evt. drikke på bryghuset bliver for deltagernes egen regning.)
Ad. 14: Eventuelt.
 Jette fornemmede, at vi er gået glip af bladet By & Lands maj-nummer, der vist if.
planen skulle have været ude “medio maj”. Ingen af de tilstedeværende havde set noget
til nummeret. Leif påtog sig at spørge i landsforeningen. (Her fik Leif et par dage senere
at vide: Nr. 95 af By & Land bliver afleveret til postvæsenet d. 19/6, og første udbringelsesdag er d. 21/6.)
 Kasserer Leif oplyste: Pt. har 70 medlemmer betalt kontingent. 2 har meldt sig ud,
men ikke i utilfredshed. 28 har endnu ikke betalt – og nogenlunde sådan plejer det altid
at være på dette tidspunkt af året. Leif sætter nu rykkerproceduren i gang.
 En simpel optælling viste, at 12 deltager i sommer-komsammen efter næste bestyrelsesmøde. Jette påtog sig at bestille bord på Halsnæs Bryghus.

Referent: Kjeld Larsen
14.06.2012
Godkendelses-procedure pr. mail sluttede 22.06.2012

