
Referat af møde nr. 36 – 28. august 2012. By & Land Halsnæs. 
ad 1: Valg af ordstyrer   

Vi klarer os uden ordstyrer 

ad 2: Valg af referent. 

Anne er referent i dag 

ad 3: Meddelelser. 

 Kjeld er udtrådt af bestyrelsen. Vi skal have fordelt hans arbejdsopgaver hen ad vejen. 

 Lokalplanforslag for krudtværket er i høring til i dag – den ser fin ud. Leif sender mail om, at vi sætter 

pris på, at der er lavet bevarende lokalplan for et meget vigtigt kulturmiljø i kommunen. Og at vi er 

utroligt glade for, at der nu sættes screening af kulturmiljø i gang og vi gerne assisterer f.eks. som del af 

følgegruppe. 

 Kommunen har besluttet at screene kulturmiljøer, bygninger og bygningskomplekser m.h.p at udarbejde 

bevarende lokalplan for disse. Hurra!! 

Ad 4: Valg af sekretær.   

Besluttet at Jette udsender dagsordner og Anne laver referat på mødet. Leif sender ud og sætter på 

hjemmesiden. 

Ad 5 a: Arbejdsgrupperne – siden sidst. Arrangementsgruppen. 

Ilse har kontaktet Tim Gustafsen m.h.p. at få ham til at holde oplæg om restaurering af Lemches gård eller 

andre restaureringsarbejder. Der er ikke kommet svar og Ilse vil rykke, hvis vi ikke får svar indenfor 14 

dage. 

Bengt foreslog arrangement i samarbejde med museet om Krudtværksområdet – herunder rundvisning og 

drøftelse af  restaurering, vedligehold og bevaringsbestemmelser. 

Anne foreslog at spørge kommunen om oplæg vedr. den kommende screening. 

Bengt foreslog et arrangement med visionær, lokal arkitekt samt medarbejder/ politiker fra kommunen – om 

udviklingen i kommunen eller f.eks. i 2 konkrete lokalområder. 

Aftalt, at arrangementsgruppen ( Marianne, Ilse, Bengt og Merete) drøfter ideerne og hvor mange 

arrangementer vi har kræfter til. Aftalt, at Bengt kontakter Erik Eriksen for eventuel kontakt til arkitekt, til 

oplæg. 



Ad 5 b: Arbejdsgrupperne – siden sidst. Præmieringsgruppen. 

Vi har fået 24 forslag, og nu går præmieringsudvalget i gang med udvælgelsen. 

Leif foreslår at sætte annonce i vedr. selve arrangementet. Leif undersøger priser. 

Ad 5 a: Arbejdsgrupperne – siden sidst. Havnegruppen. 

Leif orienterede om, at der i privat regi er indsendt klage over lokalplan for højere byggeri på Hundested 

Havn. Naturklagenævnet har modtaget klagen. 

Ad 6: Nyt fra Bygningsbevaringsfonden. 

Anne orienterede om, at bygningsbevaringsfonden har påtænkt at udbetale restbeløbet til værdige ansøgere 

og lægge sig selv i dvale til bedre tider. Dette blev drøftet, og Leif foreslog anden løsning, hvor By & Land 

Halsnæs overtager administrationen og revisionen af fonden. Aftalt, at Leif arbejder videre med oplæg til 

løsningsmuligheder og sender til Jette og Anne. 

Ad 7: Drøftelse af sandsynlig nedrivning af fiskergård på Kattegatvejen i Hundested. 

Nedrivning af fiskergården blev drøftet, og det blev besluttet, at det er for sent at gøre noget i den sag, men 

at vi må være på mærkerne i forhold til den kommende screening og bevarende lokalplanlægning for 

bevaringsværdige bygninger m.v. i kommunen. 

Ad. 8: Drøftelse af Energistyrelsens evt. placering af havmøllepark ud for Halsnæs. 

Bestyrelsen har forskellige holdninger til vindmøller og der var ikke opbakning til at arrangere oplæg om 

havvindmøller. Anne foreslog, at vi i stedet koncentrer os om placering af solceller på bevaringsværdige 

bygninger.  Leif checker, om landsforeningen har lavet udmelding om problemstillingen, og emnet sættes på 

dagsordenen til næste møde. 

Ad 9: Evt. 

Leif orienterede om, at medlemstallet er faldet til 86. 

Besked fra Kirsten, at Mette Vestergård fra kommunen har opfordret os til at komme med forslag til 

bevaringsværdige miljøer m.v. 

Næste møde er tirsdag den 23. oktober kl. 19.30 hos Ilse og Leif 

Referent: Anne Wegener 

 

 


