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Generalforsamling
Der blev den 22.3. 2017 afholdt ordinær general-
forsamling, med Henning Østergaard som vanlig og 
myndig dirigent.
Formanden uddybede den udsendte årsberetning, 
herunder samarbejdet med kommunen i Team Bevar-
ing.
Formanden fortalte om Bevaringsforeningens klage 
over lokalplanen, og den skandaløse udskiftning af 
vinduerne på Østre Skole.
De gamle inskriptioner (navnene på 4 tidligere 
butiksindehavere i Holbæk), som pryder facaden på 
Cafe Vivaldi, Ahlgade 41, Holbæk, har været i fare 
for at blive fjernet. Der arbejdes på en løsning for at 
bevare dem.
Tuse gl. kro: Der oprettes måske en fond, hvorefter 
det vil være muligt at søge penge til restaurering.
Evt. byggeri på Fordgrunden følges nøje. Herunder 
lokalplanforslagets kritisable forslag til opførelse af 
et 7 etagers hus bagerst på grunden.
Ole Nielsen refererede fra 3 låneansøgninger i Byg-
ningsforbedringsfonden, som desværre ikke opfyldte 
kriterierne.
Peter Haugaard arbejder på at få vores nye hjemme-
side i gang, den kræver løbende vedligeholdelse.
Bjarne Hansen spurgte til Mørkøv station. DSB vil 
leje den ud. Lokalplanen er tilpasset nye funktioner.
Peter Sorenius: kommunen vil lave en SAVE regis-
trering over Bakkekammen, Møllevangen og Isef-
jordsvej i Holbæk.
Beretning taget til efterretning.
Steen Olsen gennemgik det omdelte årsregnskab, 
som udviste et overskud på 6922,24 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Ingen indkomne forslag
Kontingentet forbliver uændret.
Peter Korsgaard og Ole Nielsen blev genvalgt som 
bestyrelsesmedlemmer.

Ny hjemmeside
Vi har nu åbnet en helt ny hjemmeside, hvor aktuelle 
emner vil blive lagt ud til orientering og debat.
Man kan på hjemmesiden desuden se alle besty-
relsesmedlemmer og suppleanter, samt kontaktoplys-
ninger til disse.
Der arbejdes i øjeblikket på en opdateret liste med 
billeder over ejendomme eller emner, der gennem 
årene er blevet tildelt en plakette for en god og ve-
ludført bevarende indsats.
se hjemmesiden på
www.FBL-holbaek.dk

Dan Wegener, Paul Syberg og Ole Ramskov blev 
valgt som suppleanter.
Leif Bahn og Peter Blumensaadt blev genvalgt som 
revisorer, Henning Østergaard som revisorsuppleant.

Peter Haugaard demonstrerede visuelt arbejdet med 
opsætning af vores nye hjemmeside.

Efter generalforsamlingen var der et levende og 
engageret foredrag ved Torben Lindegaard, der med 
inspirerende lysbilleder, berettede om vellykkede 
fredninger i det åbne land.

Hvem fortjener en plakette i 2017
Plaketten uddeles for veludført indsats for bevaring 
af vores kulturarv. Arbejdet skal være af nyere dato 
og afsluttet i 2016 eller inden plakette uddeles på 
arkitekturens mandag den 2. oktober 2017.
Regler og retningslinier for plaketteuddeling kan ses 
på vores nye hjemmeside,
Alle opfordres til at komme med nomineringer hertil, 
men Bevaringsforeningens bestyrelse udvælger su-
verænt den endelige vinder.



Siden sidst

Det fine gamle Rådhus med byrådssalen har gen-
nemgået en indre ombygning og har fået et fint nyt 
tag

Elefantapoteket er efter lang tids planlægning en-
delig ved at få renoveret facaden. Vi glæder os til et 
se det færdige resultat, når den dækkende pressen-
ning bliver fjernet.

Efter nedrivningen af Møllevangen, som desværre 
havde fået en hård medfart af Kommunnen, glæder 
vi os nu til at se hvad der kommmer i stedet. 

Sådan så det gamle hus, som var tegnet af Ivar 
Bentsen ud. Huset var placeret længst mod nord på 
grunden, for at sikre den bedst mulige udsigt over 
fjorden og en solrig skrånende have mod syd ned 
mod Møllevangen. Ny planlægning for området er 
undervejs, til sikring mod fremtidige udstykninger 
af grunde som denne med seværdieg huse fra 
perioden for Bedre Byggeskik.

Østre Skole
Holbæk Kommune har erkendt, at det var uheldigt 
med de sorte vinduer, og lovet at de, så snart der er 
penge i kassen, vil blive malet hvide som de oprind-
elige.
Bevaringsforeningen har ikke fået opfyldt alle sine 
ønsker om ændringer i lokalplanen, men glæder os 
over at alle nye vinduer fremover vil blive leveret i 
harmoni med bygningens oprindelige arkitektur. 

Ford grunden
Bevaringesforeningen har efter udsendelse af ud-
kast til lokalplan, udtrykt stor betænkelighed ved 
opførelse af en boligblok på 7 etage, på den del af 
grunden der ligger umiddelbart bag ved “Borger-
stiftelsen”, som er den ejendom der ligger syd for 
Markedspladsen, og som vil blive påvirket katastro-
falt af skygger og indblik fra en ny høj bygning.

Illustration Kullegaard A/S



Bygningsbevaringsfonden
Holbæk Kommune
Bygningsforbedringsfonden i Holbæk Kommune
• yder rente- og afdragsfri lån til udvendig vedlige-
holdelse og forbedring. 
• er oprettet af Holbæk Kommune, Indenrigsminis-
teriet og grundejernes investeringsfond.
• er en forsøgsordning i forbindelse med by-
fornyelsen i Holbæk Kommune. 
• har til formål: 
- at yde private ejere lån til udskiftning af nedslidte 
bygningsdele samt oprettelse af 
vedligeholdsmæssige mangler på bygningers kli-
maskærm/ydre ramme.
- at sikre at istandsættelsen sker på en byggeteknisk 
og æstetisk og korrekt måde.
Bygningsforbedringsfonden, kan kontaktes for 
spørgsmål på tlf.: 72 36 41 40
Se mere på kommunens hjemmeside 
www.holbaeknettet.dk.

Nye sager
Holbæk Kaserne
Kommandantbygningen på Holbæk Kaserne er ved 
at blive istandsat, og det er fint.
Bygningen, som er tegnet af arkitekterne Olaf Petri 
og Egil Fischer i 1912 -14 er samtidig ved at få påk-
listret et nyt elevatortårn.
Det er bare ikke i orden.
Bygningen åbner sig smukt ind mod Østre Anlæg, 
omkring en symetrisk akse gennem det centrale og 
markante trapperum.
Bygningen er i følge vort Kommuneatlas registreret 
som en bygning med høj bevaringsværdi.
Havde det været en privat ejet ejendom, havde man 
formentlig ikke fået tilladelse til en sådan løsning, 
men var blevet pålagt at udføre en indvendig eleva-
torløsning.
Det er beskæmmende at kommunen ikke selv går 
foran og viser hvordan man bør behandle vores 
kulturarv.

Jernbanevej 3
Hvad gemmer der sig bag plankeværket?

Tuse gl. kro
Den gamle kro, over for kirken i Tuse, er fredet.
Bygningen er i en meget dårlig stand og trænger 
alvorligt til at der snart sættes ind over for et yder-
ligere forfald.
Men hvad kan bygningen fremover anvendes til? 
Uden en plan for den fremtidige indretning og drift 
er det svært at skaffe fornøden kapital til den omfat-
tende restaurering.

Følg med på hjemmesiden



Nyhedsbrevet bevar mig vel udgives af Foreningen 
for Bygnings og Landskabskultur 
i Holbæk Kommune.

Bestyrelsen:
Peter Korsgaard, formand
Stillidsvej 27
4300 Holbæk
E-mail: korsgaardpeter@gmail.com

Birgitte Degener, næstformand
Skolegade 6
4300 Holbæk
birgittedegner@gmail.com

Steen Olsen, kasserer
Bredebovej 29, 1mf 
2800 Lyngby
E-mail: sholsen@dk.ibm.com

Ole P.B.Nielsen, sekretær og arkivar
Rolighedsstræde 18
4300 Holbæk
E-mail: opbn@hotmail.com

Peter Haugaard, nyhedsbreve
Strandstræde 10, 3.tv.
4300 Holbæk
Mail: p.k.haugaard@gmail.com

Arbejdende Suppleanter i bestyrelsen
Dan Wegener
Labæk 2, 3.sal th. 
4300 Holbæk
Mail.. dad@wegener.nu

Paul Syberg, suppleant
Gl.Skovvej 50
4340 Tølløse
Email: syberg@privat.dk

Ole Ramskov, suppleant
Falkevej 5
4300 Holbæk
E-mail: olegrethe@post.tele.dk

Tilknyttet bestyrelsen er:
Peter Sorenius
Ærtevej 10, 1.
2700 Brønshøj
E-mail: peter.sorenius@gmail.com
Gunner Nielsen
Ewalds Have 51
4300 Holbæk
E-mail: gunner@post3.tele.dk

Firmamedlemskaber:
BaLS arkitekter a/s
Rådg.Ing. Oluf Jørgensen A/S
Holbæk Malerservice v/Ole Larsen
E.H.Jørgensens Sønner
Sparekassen Sjælland
SKEL.DK Landinspektører
MarcoPlan A/S
Holbæk Rørmontage
Holbæk Stadsarkiv

Kullegaard A/S
GRAND v/ Ulrik Lønberg
Jyske Bank
Malermester Mogens Eriksen
Danbolig v/Henrik Larsen
Holmegaard og Bertelsen

Et  firmamedlemskab koster 350 kr.pr.år

Bliv medlem af foreningen.
Send en mail til en fra bestyrelsen, og du vil snarest 
blive kontaktet. Eller indsæt 200 kr.
på konto nr. 0520 0001009924
NB.: Husk af angive Navn og adresse.


