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FREDAG
09.00-12.00: Frederiksværk-

hallen: Seniorbadminton 
ved Senioridræt på Hals-
næs

09.30: Poppelhuset ved Hun-
dested Hallen: Ældresagens 
stavgang for alle

09.30: Gangforeningen Krud-
tuglerne, Syrevej 25, Fre-
deriksværk: Ti kilometers 

stavgang og alm.gang
09.30-11.30: Ølsted IF: Kroket
12.30-16.00: Paraplyen: Whist
19.00: Gjethuset, Frederiks-

værk: Uledsaget, teater v. 
Mungo Park

19.00-21.00: Frederiksværk, 
svømmehallen: Wellness

19.00-23.00: Frederiksværk, 
karl-e: The new blue Fla-
mes, musik

LØRDAG 
10.00: Mellemrummet, Hun-

dested: GoRun, løb eller gå 
2,5 km med Halsnæs Løb&-
Motion

20.30: Hundested, Halsnæs 
Bryghus. Anne Dorte 
Michelsen og Billy Cross, 
musik

Museer

Palæet, Frederiksværk
Tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER

FREDAG
Kosmorama 
Frederiksværk

17.45: Dræberne fra Nibe
19.30: Silence

LØRDAG
Kosmorama 

Frederiksværk
11.00: Syng
13.00: Vaiana
15.00: Rogue One (Starwars)
17.45: Dræberne fra Nibe
19.30: Silence

Arresøparken, Frederiks-
værk: Halsnæstæppet 
udstilles

Frederiksværk bibliotek: 
Halsnæs Kunstforening 

udstiller værker
Kældergalleriet, Torup: Stef-

fen H.  Nørkjær Magic Visi-
on 14. jan-27. feb. i Brugsens 
åbningstider

Vinderød Kirkegård: Udstil-
ling af gravstensarbejder og 
skulpturer

Ølsted kro: Skulpturpark, 
Misja Kristoffer Rasmussen

Ågalleriet, Frederiksværk: 
Hanne Bartolin. Til 28. ja-
nuar. To/fr/lø/sø kl.13-16

TID OG STED

HALSNÆS: Voksen-musik-
foreningen KLUB60 - Hals-
næs er nu en realitet. Man-
dag den 16. januar var der 
stiftende generalforsamling 
for foreningen i Karl-e i Fre-
deriksværk.

Bag initiativet står Radio 
10FM, Halsnæs Country 
Radio og det lokale orke-
ster Frank og Fyrene m.fl . 
Forhåndsinteressen for en 
forening, som fokuserer på 
musikken i 1960’erne var 
stor, idet rigtig mange entu-
siastiske mennesker deltog 
og kom med gode idéer til 
fremtidige arrangemen-
ter i lokalområdet, f.eks. 
foredrag, en slags »plade-
parade« hvor der spilles 
grammofonplader i hjemlig 
atmosfære, men også større 
arrangementer, hvor man 
kan danse. Det være sig med 
både de lokale bands og stør-
re navne.

Efter vedtægterne var 
godkendt skulle bestyrelsen 
vælges og følgende personer 
blev valgt til bestyrelsen: 
Anna Marie Knudsen, for-
mand, Anette Jørgensen, 
næstformand, Jette Ander-
sen, kasserer, Ole S. Niel-
sen, sekretær, Ingrid Vol-
sing, Per Knudsen og Colin 
Bramwell, bestyrelsesmed-
lemmer.  Ole »Don« Olsen 
blev suppleant og Per Jensen 
og Henrik Bendix revisorer.

Det årlige kontingent blev 
fastsat til 150 kr. Bestyrelsen 
har aftalt det første møde til 
mandag  6. februar. Forenin-
gen har oprettet en hjemme-
side www.klub60.dk.

Ny musikklub 
stiftet

SKOLE: Senest med 
udgangen af marts 
kan Vibehus Børne-
have være solgt til 
Skolen ved Havet. 

HUNDESTED: Halsnæs Kom-
mune har en skole mere 
efter sommerferien! Det er 
initiativgruppen bag privat-
skolen »Skolen ved Havet« i 
Hundested sikre på, efter at 
man mandag havde et nyt 
informationsmøde med om-
kring 70 fremmødte interes-
serede forældre. 

- Vi når det! Det er 100 pro-
cent, lyder det således fra 
Gitte Mostel på spørgsmålet 
om man kan nå at være på 
plads til skolestart.

På tirsdag afl everer grup-
pen en plan for anvendelse 
af den tidligere Vibehus 
Børnehave til Halsnæs 
Kommune. Kommunen har 
ønsket at en række forhold 
omkring hvad der kræves 
for at anvende bygningerne 
til skole skal være afklaret 
på forhånd, inden et udbud 
sættes igang med henblik 
på at Skolen ved Havet kan 
købe den lukkede børneha-
ve.

Sættes i udbud
- Den viden skal de have, in-
den de giver bud. Det hand-
ler bl.a om krav til ventila-
tion, loftshøjder m.v., siger 
borgmester Steen Hasselriis 
(V).

Herfra er det planen at 
bygningerne hurtigst mu-
ligt sættes i udbud, som lov-

givningen foreskriver, hvor-
efter byrådet på sit møde den 
28. marts kan tage stilling 
til et salg. Når der går yder-
ligere en måned skyldes det, 
at der ikke er udvalgs- og by-
rådsmøder i februar.

- Men er der behov for en 
fremskyndelse af beslutnin-
gen, vil vi gerne se på om vi 
kan beslutte det før, siger 
Steen Hasselriis.

Han har tidligere sagt at 
man ikke fra kommunens 
side ville stikke en kæp i 
hjulet for folkene bag den 
ny privatskole, men at man 
ikke kunne støtte op om ini-
tiativet og tilbyde et salg af 
Storebjergskolen, da man 
frygtede at den ny skole ville 
blive en for stor konkurrent 

til Hundested Skole, der 
til sommer samles på Ler-
bjerg-matriklen.

Over 80 elever
Omkring Vibehus Børneha-
ve er det planen at placere de 
yngste elever i indskolingen 
i de eksisterende bygninger, 
mens mellemtrin og udsko-
ling placeres i moderne pa-
villon-bygninger, som der er 
plads til på grunden.  

På nuværende tidspunkt 
er der skrevet over 80 elever 
op til skolen. Knap halvde-
len af forældrene har ind-
betalt gebyr på 500 kr., som 
man har frist til at betale 
frem til den 17. februar.

På mandagens informati-
onsmøde fortalte Charlotte 

Hertel Kristensen fra initi-
ativgruppen om økonomi og 
køb af jord og bygninger. 

- Vi har allerede nok op-
skrevne børn til at vores 
budget vil hænge sammen, 
men har stadig et stort styk-
ke arbejde foran os med at 
rejse alle pengene. Men vi 
arbejder på fl ere fronter og 
er bestemt optimistiske, lød 
meldingen.

Det tidligere udmeldte de-
positum på 5000 kr. bliver pr. 
barn, ikke pr. familie, blev 
det oplyst på mandagens 
møde, der blev holdt i Hals-
næs Medborgerhus.

Midlertidig bestyrelse
Intiativet til den ny pri-
vatskole udspringer fra en 

gruppe lærere, der primært 
er tilknyttet Frederiksværk 
Skole Melby. Og Skolen ved 
Havet opstår i sammen-
hæng med, at de to folke-
skolematrikler i Hundested 
bliver til én til sommer. Man 
ønskede at etablere skolen 
i lokaler på Storebjerg-ma-
triklen, men det har Hals-
næs Kommune som nævnt 
afvist. 

Skolen ved Havet har en 
midlertidig bestyrelse be-
stående af  Gitte Mostel (sko-
lelærer og med i kapacitet af 
kommende forælder), Søren 
Jensen (tidligere leder på 
Melby Skole og Vinderød 
Skole), Henrik Mikkelsen 
(administrerende direktør, 
O.V. Jørgensen) og 

Tilde Heding (selvstændig 
kommunikationsrådgiver, 
ekstern lektor CBS og Dan-
marks Journalist- og Me-
diehøjskole. Med i kapacitet 
af kommende forælder). 
Forklaringerne i parantes 
af initiativtagernes egne på 
hjemmesiden www.svh.he-
ding.dk.

Udover bestyrelsen har 
man en arbejdsgruppe, li-
gesom en frivillig gruppe 
fremtidige forældre har ned-
sat sig som forældregruppe, 
der vil bidrage med støtte til 
projektet.

Udover Skolen ved Havet 
er der to privatskoler i Hals-
næs, lilleskolen i Torup og 
Vinderød Privatskole. Der-
til kommer at et antal Hals-
næs-børn går på privatsko-
ler udenfor kommunen. 

njl

Privatskole melder klar til august

Skolen ved Havet vil købe den tidligere Vibehus Børnehave af Halsæs Kommune. På grunden skal opsæt-
tes pavilloner  til brug for de ældste elever.                                                                                                            Foto: Niels J. Larsen

Debat

Vi har fl ere gange på denne 
side kunnet læse om klap-
salver og opbakning til de 
politikere, som påtænker 
at igangsætte sandfodring 
udvalgte steder i Halsnæs. 
Kommunen planlægger at 
borgerne, som bor indenfor 
300 meter fra kysten skal 
betale for kystsikringen.

I 2011 lancerede Gribskov 
forvaltning og politikere 
et lignende projekt. Sand-
fodring skulle foretages på 

enkelte strækninger af ky-
sten. Man anførte, at alle 
ville få glæde af sandet, der 
efterhånden ville besøge 
hele Gribskov kyststræk-
ning.

 Derfor udså man sig som 
betalere alle grundejere in-
denfor 1000 meter til stran-
den. Langt hen i forløbet 
viste det sig, at kommunen 
påtænkte at tinglyse sand-
fodringsforpligtelsen på de 
berørte grundejeres skø-
der. Udgiften var ikke en 
enkelt foreteelse, men en 
pligt man blev pålagt i al 
evighed.

Blandt de godt 14.000 ud-
valgte betalere var der be-
tydelig modstand imod be-
talingsmodellen – ligesom 
der fra fl ere sider blev rejst 
kritik af sandfodringsme-
toden.

Kommunen markedsfør-
te projektet som en bety-
delig indsats for turisme, 
erhverv og miljø. Forskøn-
nelse af strandene var også 
et væsentligt element. 

I befolkningen var der 
stor utilfredshed med, af 
kommunens yderst krea-
tive anvendelse af Kystsik-
ringsloven til at udpege en 

mindre gruppe borgere, 
som betalere for et kommu-
nalt projekt. Borgere som i 
forvejen betalte en betyde-
lig ejendomsskat afstemt 
efter beliggenhed i forhold 
til kysten. 

Man fandt det naturligt, 
at sådan kystsikringspro-
jekt måtte bæres af hele 
kommunes/regionens be-
folkning/grundejere og 
ikke en lille gruppe, hvor-
af de fl este end ikke havde 
stemmeret i kommunen.

Politikerne besindede 
sig og udskrev en vejle-
dende afstemning blandt 

de 14.000 grundejere. Og 
sa nd fod r i ngsprojektet 
faldt til jorden. Siden har 
afstemningsresultatet na-
get forvaltning og politike-
re, som i de følgende år har 
arbejde på en genoplivning 
af sandfodringsprojektet – 
dog uden at være blevet me-
get klogere med hensyn til 
betalingsmodel len– som 
det vil fremgår af Halsnæs 
Kommunes oplæg.

Jan Pico Geerdsen
Lyngvej 11
Gilleleje.

Hvem betaler gildet?


