BEVAR MIG VEL

Nyhedsbrev august 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

Den årlige generalforsamling blev afholdt
onsdag den 20. marts 2019 på Æglageret.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning ved formanden for bestyrelsen
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Behandling af eventuelle forslag
fra bestyrelse eller medlemmer
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt.

Referat af generalforsamlingen kan i sin helhed findes på
vores hjemmeside.
I forlængelse af generalforsamlingen fortalte tidligere
stadsarkitekt fra Frederiksberg Kommune Ejvind Rostgaard om sit virke og sin rollen som stadsarkitekt.

Udflugt til Brorfelde Observatorium
Observatoriet blev indviet i 1953 og var til 1996 en del
af Københavns Universitets observatorium. Man valgte
Brorfelde, fordi det var langt væk fra forstyrrende lys.
I 2012 blev det købt af Holbæk kommune.
Der er stadig tre teleskoper tilbage, hvoraf
Schmidt-teleskopet er det største professionelle teleskop i
Danmark.
Brorfelde var aktiv ved Apollo-månelandingen. Data fra
Brorfeldes såkaldte merediankredsteleskop blev nemlig
brugt i beregningen af banen for missionen. I datiden
var denne meridiankredskikkert den bedst kalibrerede i
verden til at måle himmellegemers position. Den er dog
senere blevet fjernet. Observatoriet blev i høj grad brugt
til at observere asteroidebæltet, og mange asteroider er
blevet opdaget og nogle opkaldt, således asteroiden
Holbaek, og vores venskabsbyer Celle, Trelleborg og
Dorchester har også fået asteroider opkaldt efter sig.
Vi vil få den almindelige rundvisning omfattende både
astronomi, geologi og arkitektur. Som et nyt
formidlingsmæssigt tiltag på stedet bliver historien om
Brorfelde fortalt af de mennesker, der arbejdede og
boede der i dets storhedstid. Gangene i Hovedbygningen
giver genlyd af deres stemmer, for hvert værelse
udgør et multimedierum tilegnet nogle af Brorfeldes markante personligheder. Fra kikkertmageren og
forskeren til rengøringsdamen. Arkitekt Kaj Gottlob, der
tegnede hele anlægget, har selvfølgelig også et
værelse, hvor man med tegninger, fotos og indtalte
fortællinger får et indblik i tilblivelsen af det unikke
forskningsanlæg.
Området er på 40 hektar land og indeholder 11 bygninger,
som er fredede, også stedets nattemørke er som
den eneste af sin slags i Danmark fredet.
Sted: Brorfelde Observatorium.
Tid: Søndag den 8.9. klokken 13.00 (senest).
Varighed et par timer.
Hvis du gerne vil køres kontakt
korsgaardpeter@gmail.com senest 1.9.
Pris: gratis for foreningens medlemmer.
50 kr. for ikke medlemmer.

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.

Strandgade er en tidstypisk og
smuk gade med en praktisk
belægning kombineret med
granitsten på den inderste del af
fortovet.

Plaketten for 2019 forventes at blive uddelt 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
suverænt den endelige vinder.
Ind til videre er følgende bygninger nomineret:
• Bakkekammen 40
• Stubmøllen i Strandparken
• Brorfelde, landskab og bygninger
• Byhus i Tølløse
• Den gamle kro i Tuse
Listen over nominerede i 2019, vil blive løbende
blive opdateret på vores hjemmeside:
www.fbl-holbaek.dk

Det virker tarveligt, at man på den
nederste del af Strandgade ikke har
formået at videreføre fortovsbelægningen
fra den øvre del, men blot har pladret hele
fortorvet til med Asfalt.

Strandgade ( Øvre og nedre del )

Team Bevaring
FBL-Holbæk og Museum Vestsjælland
har gennem året deltaget i en række møder
med Holbæk Kommune omkring emner og
bygninger, som man har skønnet kræver en
særlig bevågenhed.
Følgende emner er fortsat aktuelle:
• Holbæk Havneby og overdækningen ved
Skibsværftet.
• Forslag om frilægning af fundamenterne
til Vor Frue Kirke på Gl. Kirkevej.
Opsætning af informationstavle med
supplerende QR kode.
• Biogas anlæg og solcelleanlæg i det åbne
land.
• Jernstøberiet m.v.

Møllevangen 1
FBL-Holbæk har gennem en række år haft stor fokus
på ejendommen på Møllevangen.
Hermed de seneste fotografier fra 31. juli 2019 taget
fra Slåenstien, der løber nord om matriklen.
Man ser, at murarbejdet nærmer sig en afslutning, og
at der er gjort klar til pålægning af tegl.
Det ser lovende ud.

Møllevangen 1 set fra Slåenstien

Jernstøberiet på Lundemarksvej er nu blevet solgt.
Ny lokalplan er under udarbejdelse, og flere af de
gamle bygninger er allerede ved at forsvinde.

Vi har i FBL haft dialog med Elværket omkring planlagt skiltning på bygningen, men
er ikke helt begejstrede for resultatet, som
vi mener er blevet lidt for markant og noget
overbelyst.

Bygningsbevaringsfonden
Holbæk Kommune

Har til formål
- at yde private ejere rente-og afdragsfrie 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.

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

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

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

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.

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 firmamedlemskab koster 400 kr.pr.år

