
  

    

    

Referat  Sæby Jernkilde Udvalg   

  

  

    

    

Dato           Tirsdag den 5. november 2019 

 

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   
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    

    

  

  

  

   

  

  



1.  Besigtigelse ved Jernkilden     
 

Beslutning Jernkildeudvalget 5. november 2019 
Området ser fornuftigt ud.  
Der er ved at blive etableret trappe og rampe til mountainbike. 
Reparationsarbejder på gelænder er i gang, men ikke afsluttet. Arbejdet udføres af Park & 
Vej i samarbejde med projektafdelingen. 

 
2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 18. juni 2019 

 
Beslutning Jernkildeudvalget 5. november 2019 
Referatet blev godkendt. 
 

3.  Opfølgning fra sidste møde  
a. Seværdighedsskiltning til Jernkilden  
b. Planlægning af arrangement (genoptagelse af punkt fra møde 18. juni 2019) 
c. Dialogmøde  

 
Beslutning Jernkildeudvalget 5. november 2019 
a. Tilladelserne er på plads og Park & Vej monterer skilte, straks der er tid.  

 
b. Det er ikke lykkedes at få Sæbyscenen i tale om et arrangement.  

Sæby Bigband vil gerne huskes ifm. med arrangement.  
Det undersøges om musikskolen evt. kunne være tovholder på arrangement, måske 
sammen med jazzfestivalen der afvikles i pinsen. Asger tager kontakt til John Henrik 
Andersen, Jazzfestival. Bent tager kontakt til Thomas Albæk Jacobsen, Musikskolen. 
 
Kristian præsenterede oplæg om plancher, historie og markedsføring. Der er 
udarbejdet et godt og fyldigt materiale, der beskriver Jernkildens historie og billeder. 
Museet har lavet tekst og fundet billeder, Turisthuset har oversat til engelsk og tysk og 
Ejendomscenterets grafiske afdeling har arbejdet med opsætning. Der skal være det 
rette forhold mellem billeder og tekst. Der arbejdes videre med oplæg, der 
efterfølgende rundsendes til kommentering. 
 

c. Afholdes efter arrangement og i forbindelse med et møde i Jernkildeudvalget. 

4.  Næste møde 
 
Beslutning Jernkildeudvalget 5. november 2019 
Næste møde afholdes 26. marts 2020 kl. 16.00 
 

5.  Eventuelt  
Kristian gør flere tanker om forslag til vimpel/flag 

 

 

  

    

  


