
By & Land Halsnæs  
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune  
Referat af bestyrelsesmøde den 14. december 2010  
Mødested: Nygade 7, Hundested.  
Til stede: Kirsten Møller, Anne Wegener, Leif Normann Jeppesen, Marianne Andersen, Jette Avlund, 
Ilse Jeppesen, Kjeld Larsen, Bengt Sørensen, Ole Poulsen.  
 
Dagsorden:  

1. Meddelelser 
2. Arrangementer i den kommende tid: 

15.1.2011: Arbejdsseminar på Toruplund 
24.1.2011: ”Fremtidig turisme i Halsnæs” v/Annette Liisberg 
15.5.2011: Generalforsamling samt foredrag v/Helle Lunderød: ”Vi er fortsat en 
kulturarvskommune”. 

3. Lokalplaner 09.1 (Ældreboliger), 3.8 (Industriområde i Frederiksværk Nord) samt 08.1 
(butikker i Nørregade i Hundested). 

4. Bevaringsplaner er indsendt til kommunen. Bilag uddeles på mødet. 
5. Foreningslokale. 
6. Eventuelt. 
7. Næste møde. 

 

Ad 1: Meddelelser:  
Formanden foreslog, at foreningen skulle rette henvendelse til kommunen om at tage spørgsmålet om 

udbredelsen af sortglaserede teglsten i kommunen op til overvejelse efter den byretsdom, der pålagde en  

husejer at fjerne sine sortglaserede tegl, fordi de udgjorde en stor gene for naboer mv. 

Leif skriver til kommunen derom.  

Ad 2: Arrangementer i 1. halvår 2011: 
Kjeld redegjorde for arrangementsudvalgets arbejde, og fremlagde eksempel på folder vedr. 1. halvår. 

Udvalget havde besluttet ikke at gennemføre arrangementet med Annette Liisberg (efter aftale med 

hende), men havde i stedet planlagt arrangement med Andrew Jason Brown m.fl. fra Glassmedjen i 

Hundested. Udvalgets arbejde og folderen blev rost, og det blev vedtaget at få den trykt i tilstrækkeligt 

oplag – afhængig af pris mv. 

Leif redegjorde for foreningens økonomiske situation, der var præget af foreningens engangsudgift til de 

næste 10 års plaketter og af, at tilskuddet fra kommunen var blevet nedsat fra de tidligere års 12.000 kr. til 

nu 4.500 kr., hvorefter foreningens formue er på ca. 18.500 kr. Heraf skal afholdes udgifter til 

bestyrelsesseminar på ca. 6.000 kr. samt kontingent til landsforeningen på ca. 10.000 kr. Vi forudsætter, at 

det om nødvendigt er muligt at udskyde betalingen til foreningen indtil det kommende års kontingent er 

indkommet og at vi i løbet af det kommende år kan søge om tilskud til nye arrangementer i 2. halvår. 

Herved skulle det være muligt at sikre betaling for de planlagte arrangementer for 1. halvår 2011, men vi 

må nok imødese en vis forhøjelse af kontingentet for 2011 og evt. overveje andre muligheder for 

finansiering af foreningens aktiviteter. 



Ad 3: Lokalplaner mv. 
Foreningen havde ingen særlige bemærkninger til de nuværende lokalplanforslag mv. 

Ad 4: Bevaringsplaner er indsendt til kommunen. Bilag uddeles på mødet. 
Formanden redegjorde for sin henvendelse af 18. oktober 2010 med bilag til kommunen. Henvendelsen vil 

blive lagt på hjemmesiden.  

Ad 5: Foreningslokale. 
Formand og næstformand følte behov for et lokale med mulighed for at opbevare arkiv og bibliotek mv., 

men der var enighed om ikke at tage initiativer på nuværende tidspunkt.  

Ad 6: Eventuelt 
Leif redegjorde for sin deltagelse i den stiftende generalforsamling i Den Almennyttige Forening 

Melbylejren, hvor han var blevet indvalgt i bestyrelsen. 

Ad 7: Eventuelt 
De næste bestyrelsesmøder er allerede aftalt til 10. februar og 15. marts 2011 

Dato:   xxxxxxx      KM/IJ 

 


