
By og Land Halsnæs 

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune 

 

Kære medlem.    9. april 2018  

Kontingentindbetaling for 2018: 
 
OBS: Bedes overført ved bankoverførsel – vi vedlægger ikke mere giroindbetalingskort! 

 

 
Kontingenter 2018: 
Almindeligt medlemskab:  200 kr. 
Medlemskab – samboende: 300 kr. 
Firmamedlemskab:  500 kr. 

Reg.nr.: 1551 – kontonr.: 2457385       eller 
MobilePay til tlf.: 25744417 

 
På generalforsamlingen den 15. marts 2018 blev det almindelige kontingent for 2018 fastsat 
uændret i forhold til sidste år til 200 kr. For samboende – altså to personer på samme adresse – 
blev kontingentet – også uændret – fastsat til 300 kr. Dette kontingent sikrer hver af personerne 
stemmeret på generalforsamlinger osv. – men der leveres fortsat kun et enkelt eksemplar af 
medlemsbladet By og Land og anden korrespondance mv. Dertil kommer et kærkomment tilskud 
til foreningens indtægter! Hvis i ønsker dette medlemskab, skal i bare sende 300 kr. som kontingent i 
stedet for 200 kr. - så sørger kassereren for resten - og til kommende generalforsamlinger vil i have hver 
jeres stemmeret. 

Lige som sidste år udsender vi ikke mere giroindbetalingskort, men beder jer i stedet at overføre 
kontingentet som almindelig bankoverførsel til By og Land Halsnæs’s konto i Danske Bank: Reg.nr.: 
1551 – kontonr.: 2457385. Det skyldes, at bankgebyrerne til behandling af giroindbetalingskort er 
steget, og vi forudsætter, at de fleste af jer i forvejen bruger netbank (homebanking) og derfor har 
mulighed for at betale kontingentet via bankoverførsel (fra konto til konto). Vi benytter ikke mere 
medlemsnummer, men vær sikker på, at der overføres navn og adresse. 
I er naturligvis også velkomne til at betale kontingentet kontant til kassereren – men aftal i så fald 
venligst tid. Endelig kan beløbet overføres til kassereren via MobilePay til tlf.: 25744417.  
 
Beløbet bedes indbetalt/overført senest mandag den 30. april 2018 (dagen før store bededag) – 
Men gør det nu hellere med det samme – mens du husker det!!! 
 
Hvad får jeg for kontingentet? 
Kontingentet sikrer dig fortsat medlemskab af foreningen By og Land Halsnæs med følgende 
fordele: 
 
 



• Medlemskab af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur med ret til at deltage 
I landsforeningens fællesarrangementer – ofte til reduceret pris! (se www.byogland.dk) 

• Landsforeningens blad: ”By & Land”, 4 numre årligt. 

• Stemmeret på generalforsamlinger. 

• Adgang til at stille forslag til bestyrelsen og deltage i bestyrelsesmøder. 
Foreningen vil også i 2018 arbejde for lokale planer for bygnings- og landskabsbevaring i Halsnæs 
kommune og håber på at kunne samle interesserede medlemmer om de enkelte projekter i løbet 
af året ved en mere intensiv udnyttelse af både foreningens mailadresse: 
byogland.halsnaes@gmail.com og hjemmeside www.byogland-halsnaes.dk. 

Foreningen har også egen side på Facebook. Det er muligt at se siden selv om I ikke har oprettet egen 
profil på Facebook. Se siden HER: https://www.facebook.com/groups/ByogLandHalsnaes/ 

Dit medlemskab er med til at styrke foreningens formål, og vi opfordrer til, at så mange 
medlemmer som muligt deltager aktivt i den faktiske udmøntning deraf – ved at møde frem til 
foreningens arrangementer, ved at skrive eller maile forslag, kritik osv. 
 
Mærkesager i 2018: 

• Byggeri ved Nordmolen i Hundested – bl.a. forslag om ”højhus” på 8 etager 

• Arktisk Center i Hundested 

• Bevaringsværdige bygninger 

• Strandbeskyttelseslinjer 

• Bygningspræmiering 2018 

• Kommuneplan 2018 

• Melby station 

• Slaggemolen, Frederiksværk 
 
Præmiering af bygning 
Foreningen modtager gerne forslag til præmiering 2018 og vil rigtig gerne medtage dit forslag. 
Foreslå en god nybygning, om- eller tilbygning eller en fin restaurering. Send gerne informationer 
og begrundelse for, hvorfor du synes netop dette eksempel skal vinde, på mail til 
byogland.halsnaes@gmail.com, så kommer dit forslag med i vurderingen. Se også foreningens 
hjemmeside, hvor der løbende vil blive givet flere informationer om præmieringen. 
 
Ønsker du løbende orientering om foreningens aktiviteter? 
Det er desværre blevet meget dyrt at udsende orientering m.v. til alle medlemmer via 
postvæsenet. Derfor sendes fremover kun indkaldelse til generalforsamling og efterfølgende 
referat og kontingentopkrævning pr. post, og kun til dem, hvor foreningen ikke har en 
emailadresse. Du opfordres i stedet til at orientere dig via vores hjemmeside. 
Endvidere bedes du venligst indsende din mailadresse, hvis du ønsker løbende orientering om 
foreningens aktiviteter – herunder nyheder på hjemmesiden. Det vil lette og forbedre 
kommunikationen fremover. Bare skriv en mail derom til: byogland.halsnaes@gmail.com 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig på samme måde som for 2017 således: 
Jørgen Lassen, formand, Anne Wegener, næstformand, Leif Normann Jeppesen, kasserer og 
sekretær, Ilse Jeppesen, Ole Poulsen, Bengt Sørensen, Christian Holten og suppleant: Kirsten 
Sommer. 
Se formandens beretning på generalforsamlingen og referatet derfra på hjemmesiden.  
 
Venlig hilsen 
By og Land Halsnæs 
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