
BEVAR MIG VEL
Nyhedsbrev februar 2019

Vores hjemmeside fungerer nu som det mest 
oplagte sted at søge informationer om arbejdet i 

vores forening.

www.FBL-Holbaek.dk

Du kan her blade i tidligere års nyhedsbreve

“Bevar mig vel”.

Generalforsamling 2019
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

onsdag den 20. marts 2019  kl. 19.00.
Generalforsamlingen afholdes i år på

Æglageret,  Lindevej 6,  4300 Holbæk

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden for bestyrelsen

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Behandling af eventuelle forslag

fra bestyrelse eller medlemmer

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt 

Foredrag efter generalforsamlingen
Efter generalforsamlingen, - klokken 20.00 har vi fået 

tidligere stadsarkitekt fra Frederiksberg Kommune  

Ejvind Rostgaard til at komme og fortælle om sit virke 

og sin rollen som stadsarkitekt.

Arkitekt MAA Ejvind Rostgaard har i mange år boet 
i Holbæk Kommune og i 37 år været arkitekturens 
frontkæmper på Frederiksberg.
Har vi i Holbæk brug for en stadsarkitekt?
Eller hører en sådan titel fortiden til?
Entreen er gratis. Øl, vand og kaff e kan købes på stedet.

Udfl ugt til Brorfelde
FBL Holbæk har planer om at arrangere en udfl ugt 

for medlemmer til Brorfelde, som er genopstået og 

renoveret med smuk hensyntagen til stil og arkitek-

tur i 50erne. Både bygninger og landskab blev fredet 

i 2012. Hold øje med endelig dato på hjemmesiden

www.FBL-holbaek.dk

Danmarks største stjerneteleskop er klar igen.

Kuplen er blevet renoveret ude og inde, og vil  

måske få navnet Discovery Dome.

Holbæk Kommune har igangsat en sag om ekspro-

priation omkring parkering og adgang til fritidsom-

rådet ved Maglesø.



Årets plakette 2019 ?

Bevaringsforeningen i Holbæk Kommune

har sin egen prisuddeling.

En PLAKETTE uddeles for veludført indsats for 

bevaring af vores kulturarv. Arbejdet skal være af 

nyere dato og afsluttet inden plaketten uddeles.

Plaketten for 2019 forventes at blive ud-
delt på arkitekturens dag tirsdag den 1. 
oktober.

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.

Ind til videre er følgende bygninger nomineret:

• Bakkekammen 40

• Stubmøllen i Strandparken

• Brorfelde, landskab og bygninger.

Listen over nominerede i 2019, vil blive løbende 

blive opdateret på vores hjemmeside:

www.fbl-holbaek.dk



Bygningsbevaringsfonden
Holbæk Kommune

Bygningsforbedringsfonden i Holbæk Kommune

• yder rente- og afdragsfri lån til udvendig vedlige-

holdelse og forbedring. 

• er oprettet af Holbæk Kommune, Indenrigs-

ministeriet 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

klimaskærm/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.

Team Bevaring
FBL Holbæk og Museet har gennem året del-

taget i en række møder med Holbæk Kom-

mune omkring emner og bygninger, som man 

har skønnet kræver en særlig bevågenhed.

Følgende emner ønsker foreningen drøftet på 

det kommende møde:

• Skiltningen ved Østre Skole.

• Holbæk Havneby og overdækningen ved 

Skibsværftet.

• Forslag om bedre frilægning af

fundamenterne til Vor Frue Kirke på 

Gl. Kirkevej i Holbæk og opsætning af 

informationstavle med supplerende QR 

kode.

• Biogas anlæg og solcelleanlæg i det åbne 

land.

I Team Bevaring drøftede man sidste år 

blandt andet hvordan den fremtidige vedlige-

holdelse af Holbæk Seminarium kan sikres, 

og hvordan der igen kan komme et fornuftigt 

liv og indhold i Østre Skole.

Der har ligeledes været fælles fokus på

Tølløse Avlsgård, hvor den store ladebygning 

ønskes indrettet til boliger.

Vi har i FBL haft dialog med Elværket om-

kring planlagt skiltning på bygningen, men 

er ikke helt begejstrede for resultatet, som 

vi mener er blevet lidt for markant og noget 

overbelyst.

Møllevangen
FBL Holbæk har gennem en række år haft stor fokus 

på ejendommen på Møllevangen.

Vi kan med nogen lettelse se, at der nu er ved at rejse 

sig en bygning som tilsyneladende ser ud til at følge 

den oprindelige arkitektur.



Nyhedsbrevet bevar mig vel udgives af Foreningen 

for Bygnings og Landskabskultur

i Holbæk Kommune.

Bestyrelsen:
Peter Sorenius, formand
Bakkekammen 27

4300 Holbæk

Mail.: peter.sorenius@gmail.com

Birgitte Degener, næstformand
Skolegade 6

4300 Holbæk

Mail.: birgittedegener@gmail.com

Karl Andersen, kasserer
Skolegade 6

4300 Holbæk

Mail.: karloggitte@yahoo.dk

Ole P.B.Nielsen, sekretær og arkivar
Rolighedsstræde 18

4300 Holbæk

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

Peter Korsgaard
Stillidsvej 27

4300 Holbæk

email: korsgaardpeter@gmail.com

Ole Ramskov
Falkevej 5

4300 Holbæk

E-mail: olegrethe@post.tele.dk

Firmamedlemskaber:
Lone Backs | arkitekter

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

Snedker- og tømrermester  Kristian Lund

TJ Tømrerservice Audebo

Et  fi rmamedlemskab koster 400 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 og E-mail.


