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Jernkildeudvalget 

 

 
  
 

Dato 

 

Torsdag den 8. november 2018 
 

Tid kl. 16.00 – 17.30 
 

Sted Jernkilden i Sæby (Besigtigelse) 
Sæby Rådhus, mødelokale 40 (Øvrige punkter på dagsorden) 

 
Medlemmer Ole Rørbæk Jensen (formand) Frederikshavn Byråd  

Karl Falden, Frederikshavn Byråd 
Asger Mortensen, Frederikshavn Byråd  
Bent Westerberg, Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter 
Kristian K. Larsen, Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter 
Anne-Grethe Kramme, Turisthus Nord 
Else Marie Hinge, Sæby Museums Forening  
 
 

Afbud Else Marie Hinge 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

1.  Besigtigelse ved Jernkilden     
 
Beslutning Jernkildeudvalget 8. november 2018 
Det konstateres, at der har været hærværk på rækværket indvendigt i gården. Dette er 
anmeldt til forsikringen.  
Generelt fremtræder bygningen og området velvedligeholdt – fokus på fjernelse af 
mos/belægninger på tag ved forårsklargøring 2019.  

 
2.  Opfølgning fra sidste møde  

 
Status på:  
a. Offentliggørelse af udvalgets arbejde på Frederikshavn kommunes hjemmeside  
b. Formandens henvendelse til Sæby Scenen, Sæbygaard, Frederikshavn Teaterforening, 

Sæby Musikkorps samt Nellemanns Have omkring mulige samarbejder for udvikling af 
aktivitetsniveauet i området.  

c. Administrationens undersøgelse af nedenstående punkter, herunder tidsperspektiv og 
økonomi   
 
- Mulighed for større synlighed i form af øget skiltning, informationstavler og evt. 

flagning 

 

- Mulighed for fast strøminstallation ved scenen 
Det er muligt at etablere fast strøminstallation og der er hjemtaget overslag herfor. Det 

koster ca. 50.000,- og udvalget finder at en sådan installation kan foretages, hvis det 

lykkes at engagere foreninger i aktivt at bruge området/scenen. I givet fald vil udvalget 

f.eks. henvise foreninger i fællesskab at ansøge Kultur & Fritidsudvalgets 

aktivitetspulje med henblik på finansiering heraf. 

 

- Mulighed for udtynding af bevoksning samt fjernelse af selvsået 
Indarbejdes i driftssamarbejdet med Park og vej.  

 

- Fliser ved amfiscene – renovering af belægning/fjernelse af mos, græs etc.  
Tilbud er hjemtaget og indarbejdes i forårsklargøring og samarbejdet med Park og Vej. 

 

- Mulighed for prioritering af de ved besigtigelsen konstaterede 

vedligeholdelsesbehov 
De konstaterede vedligeholdelsesbehov indarbejdes i den løbende 

vedligeholdelsesindsats. 

  

- Udarbejder oplæg til budget 2019, ønske om prioritering af økonomi til 

vedligehold og drift 
Jernkilden har ikke et selvstændigt vedligeholdelses- og driftsbudget, men indgår på 

lige fod med andre historiske bygninger i forbindelse med 

Økonomiudvalgets/Ejendomscenterets prioritering af vedligeholdelsesopgaver. 

Deltagerne i Jernkildeudvalget er bevidste om, at Jernkilden og området bør være 

velvedligeholdt. 

 
Beslutning Jernkildeudvalget 8. november 2018 

a. Jernkildeudvalget kan få ”egen” plads på kommunens hjemmeside sammen med andre 

råd og nævn. Det udarbejdede forslag med beskrivelse af Jernkildens historie, billede samt 

udvalgets formål, deltagere og div. henvisninger tiltrædes og forvaltningen sikrer at dette 

iværksættes. Fremadrettet vil referater fra møder således også blive placeret der - 

tilgængeligt for offentligheden. 

b. Jernkildeudvalget har indledt dialog med forskellige foreninger om deres mulige 

engagement i området.  

 



c. Der arbejdes videre med at få etableret ”seværdigheds skiltning” til Jernkilden. Som 

fællesskabsprojekt (kommune, Turisthus og museum) udarbejdes en fortælling i billeder og 

ord, der er relevant for jernkilden og de sammenhænge den indgår i. Det prioriteres, at 

tekster er på dansk – tysk og engelsk evt. suppleret med QR-koder.  

 

3.  Tanker og ideer omkring Jernkilden og området 
 
Beslutning Jernkildeudvalget 8. november 2018 
Der har tidligere været skøjtebane ved overrisling ved gunstige vejrforhold – dette kan 
overvejes som en event. 
Administrationen klarlægger formalia for området – hvilke restriktioner er der for området og 

hvilke tilladelser skal i givet fald indhentes. 
 

4.  Næste møde  
 
Beslutning Jernkildeudvalget 8. november 2018 
Næste møde afholdes torsdag den 28. marts 2019  
 

5.  Eventuelt 
 
Beslutning Jernkildeudvalget 8. november 2018 
Ingen bemærkninger 

 


