Bevaringsforeningen i Holbæk – 2018
13.3.18

Referat fra generalforsamling 6.3.18
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning ved formanden for bestyrelsen
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

1.
Bjarne Hansen blev valgt som dirigent. Denne konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2.

Ole Nielsen blev valgt som referent.

3.
Formanden berettede om vores arbejde med lokalplaner og i Team
Bevaring. Vi har flere gange gjort indsigelse til lokalplanen for Fordgrunden, bl.a. på
offentligt møde. Forhuset til Komediegården bliver bevaret og ”højhuset” bliver
skåret ned fra 7 til 5 etager.
Baghusene på Ahlgade 19, som er gamle håndværksvirksomheder, bliver utvivlsomt
bevaret. Vi er godt tilfredse med resultatet.
På Østre skole er der et lille hængeparti mht. farven på vinduerne.
På Kasernen er der opført et grimt elevatortårn. Vi holder øje med kommunens
fremtidige byggetilladelser vedr. bevaringsværdige bygninger.
På Maglesø Traktørsted ligger der nogle gamle klausuler, der indebærer, at der skal
drives traktørsted på ejendommen. Dette har givet anledning til en tvist mellem
nuværende ejere og kommunen.
Tuse gl. kro er under udvendig renovering.
Jyderup gl. præstegård får ny anvendelse.

Jyderup vandværk er en del af kulturmiljøet, det bliver reddet fra nedrivning pga. et
træ med flagermus i.
I Tveje Merløse skal der laves en udstykning på 160 parceller, sagen ligger i Team
Bevaring.
Vi har lavet en SAVE registrering af kulturmiljøet i Skamstrup, hvor hver enkelt
bygning er vurderet på bl.a. originalitet og fortælleværdi. Pga. tidsforbruget, som
er ca. 1/2 time pr. bygning, bør vi ved fremtidige registreringer udvælge enkelte,
interessante bygninger.
Foreningens hjemmeside bliver jævnligt udbygget.
Der er udfærdiget kriterier for plakettetildeling.
Formanden takkede afslutningsvis bestyrelsen for arbejdsindsatsen i det forgangne
år.
4.
Steen Olsen omdelte årets regnskab, hvorefter han gennemgik det.
Årets driftsoverskud blev 5539,91 kr.
Godkendt med applaus.
5.

Ingen indkomne forslag.

6.

Kontingentet forbliver uændret.

7.

Bestyrelsen:

Gitte Degener ønskede genvalg og blev valgt.
Peter Sorenius ønskede genvalg og blev valgt.
Steen Olsen ønskede ikke genvalg.
Karl Andersen blev nyvalgt.
Suppleanter:
Peter Korsgaard ønskede suppleantpost, blev valgt til dette.
Ole Ramskov ønskede genvalg og blev valgt.
Paul Syberg ønskede ikke genvalg.
8.

Revisorer:

Leif Bahn blev genvalgt.
Peter Blumensaadt blev genvalgt.
Revisorsuppleant:
Henning Østergaard blev genvalgt.
9.
Ole Nielsen orienterede om Vivi Meldgaards ansøgning til
Bygningsforbedringsfonden om et lån på 70.000 kr. til nyt stråtag. Lånet blev
bevilget.

Peter Haugaard har deltaget i møde på Elværket om Holbæks nye kommuneplan.
Gode ideer til foreningens fremadrettede arbejde blev efterlyst.
Peter Korsgaard takkede dirigenten for ledelse af generalforsamlingen.
Paul Syberg blev takket for hans indsats som suppleant i bestyrelsen og fik overrakt
en ølgave.
Steen Olsen blev takket for hans alsidighed og store arbejdsindsats som kasserer i
de forgangne 10 år.

Herefter overrakte Peter Korsgaard en plakette til Søstrenes Gård, Ahlgade 13, og
gennemgik de udførte renoveringsopgaver. Bygningen ejes af Gustav Jensens fond
af 1998.
Repræsentanter for fonden fik overrakt et billede af de gamle træporte, der tidligere
sad i porthullet fra Ahlgade til baggården. Ole Nielsen har opbevaret disse siden
nedtagningen i 2004, og det er håbet at de igen kan anvendes.

Efter generalforsamlingen holdt fhv. borgmester Jørn Sørensen et veloplagt foredrag
om kommunens byfornyelsesprojekter i hans tid som byrådspolitiker og borgmester.
Adskillige kvarterer og bygninger blev omtalt, bl.a. Holbæk rådhus, seminariet,
Murerpladsen, Gartnerhuset og Fiskerhuset i Brolæggerstræde.

Foreningen markerer Bygningsfredningslovens 100 års jubilæumsdag med en
rundvisning på Holbæk Seminarium d. 18. marts kl. 14.00. Grethe Pontoppidan vil
være rundviser.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Bestyrelsesmedlemmer:
Peter Sorenius

formand

Gitte Degener

næstformand

Karl Andersen

kasserer

Ole Nielsen

sekretær og arkivar

Peter Haugaard

webredaktør

Suppleanter:

Peter Korsgaard
Ole Ramskov
Dan Wegener

Næste bestyrelsemøde onsdag d. 11.4. kl. 18.00 hos Peter Sorenius, Bakkekammen
27.

Ole Nielsen
Referent

