
 

 

 

Referat  

 

 

Sæby Jernkilde Udvalg  

 

 
  
 

Dato 

 

Tirsdag den 26. marts 2019 
 

Tid kl. 16.00 - 1730 
 

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

 
Medlemmer Ole Rørbæk Jensen (formand) Frederikshavn Byråd  

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

Afbud Anne-Grethe Kramme (Maiken Højrup deltog i stedet)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

  

1.  Besigtigelse ved Jernkilden    
 
Beslutning Jernkildeudvalget 26. marts 2019 
Bygning og område ser velplejet ud. Kommunen er i gang med at ”frisere området”, ligesom 
der er installeret el-skab til robotplæneklipper. El-skabet forventes også - mod en mindre 
investering i stik og tavle - at kunne bruges som strømforsyning ved afvikling af events, der 
kræver strømforsyning.  
 
Trappen op mod skov; renovering af trappen skal samtænkes med spor til mountainbike. 
Koordineres med nabogrundejer og Park & Vej. Ejendomscenteret tilskynder dette. 

 
2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 8. november 2018 

 
Beslutning Jernkildeudvalget 26. marts 2019 
Referat godkendt uden bemærkninger 

 
3.  Henvendelser til udvalget fra:  

a. Frederikshavn Teaterforening  
b. Lisbeth Møller og Ole Berg, Boelsmindevej 262, 9300 Sæby     

 
Beslutning Jernkildeudvalget 26. marts 2019 
a. Arrangement koster 4.000 kr. - for 2 x 45 min. Kristian og Bent afsøger mulighederne for 

kulturfritidsområdets engagement i dette, samt mulighederne for hvem der i givet fald kan 
være ansøgere til evt. tilskud, herunder også om kultur- og fritidsområdet kunne være 
støttende med økonomi til installationer og telt for at gøre events mulige. 

b. Jernkildeudvalget har fået en fornem henvendelse fra Lisbeth og Ole, som stiller deres 
hjælp og ildsjælekraft til rådighed.  
 

4.  Opfølgning fra sidste møde 
a. Administrationens oplæg til budget for udvalget  
b. Klargøring af amfi-scenen til evt. arrangement 
c. Seværdighedsskiltning til Jernkilden  

 
Beslutning Jernkildeudvalget 26. marts 2019 
a. Udvalget har ikke selvstændigt budget, men drifts- og vedligeholdelsesopgaverne 

prioriteres som for andre historiske bygninger i budgetterne ved Park & Vej hhv. 
Ejendomscenteret. Se evt. referat fra 8. november 2018. 

b. Der udestår kun opretning af enkelte fliser. Der skal formentlig etableres en for form for 
overdækning ved arrangementer. Forventes at kunne løses ved leje/lån af telt. 

c. Maiken undersøger, hvad der skal til for at måtte skilte med ”seværdighedskrøller”. 
Ejendomscenteret har den praktiske opgave med at etablere skiltningen. Maiken fortæller 
om målgruppeanalysen (natur & kultur), som bekræfter, at gæster i Sæby får ”følelsen af 
at komme hjem” og denne følelse bekræftes ved, at der holdes liv i historiske installationer 
og fortællinger – som ved Jernkilden. Maiken tager fat på markedsføringsdelen i regi 
Turisthus Nord og kan trække på museet og kommunen ift. evt. billedmateriale, tekst og 
sparing. Dette materiale skal også kunne bruges til det flersprogede infomateriale, der skal 
opsættes ved jernkilden.  
 

5.  Er indholdet og tilstedeværelse på kommunes hjemmeside ok?  
 
Beslutning Jernkildeudvalget 26. marts 2019 
Udvalget er tilfredse med indhold og synlighed på kommunens hjemmeside. 

 
6.  Næste møde tirsdag den 18. juni 2019, kl. 16.00 

 

7.  Eventuelt 
 



Ideer til øget markedsføring/kickstart  

 Næste møde overvejes afholdt som ”åbent dialogmøde” fra kl. 16-17 med åben 
invitation til alle, der kunne have interesse og ideer til engagement i og for området. 

 Markeringen af museets 100 års jubilæum bør også involvere Jernkilden, ex. på den 
planlagte busrundtur. Else Marie tager denne opfordring med hjem. 

 Når kommunen giver økonomisk tilskud til foreninger, kan der overvejes at stille krav 
om afvikling af arrangementer ved Jernkilden. 

 Jernkilden omtales i turistmæssige sammenhænge på niveau med andre 
seværdigheder (Turisthus Nord)  

 ”Genåbne” Jernkilden for offentligheden og markere ved historisk fortællinger mv. evt. 
tilknytte noget musikalsk underholdning? Museet kan ex. stå for særlig ”åbningstale” 
med fokus på de spændende historier for Jernkilden og området som helhed (Ole 
Rørbæk og Else Marie) Når dette arrangement er fastlagt tager Ole kontakt til presse 
og der laves evt. pressemeddelelse, der kan understøtte initiativet. 

 Jernkildeudvalgets medlemmer drøftede og foreslog mange foreninger og grupper, der 
kunne aktiveres og kontakter respektive netværk for at tilskynde til engagement og 
arrangementer i tilknytning til Jernkilden. 

 
 
 

 


