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1. Innkalling og referat fra forrige møte 
Ingen merknader. 
 
2. Årsrapport 2005 og kvartalsrapport fra Eiker Arkiv.  
Ingen merknader. 
 
3. Invitasjon til seminar i Sandefjord 
Bent drar på dette. Ingen av medlemmene hadde anledning til å delta. 
 
4. Seminar 
a. Invitasjoner: Det kom ingen tilføyelser til listene over personer og organisasjoner som bør 
inviteres, men invitasjon sendes også til skolene, til medlemmene av planutvalget og til de 
ansatte i planavdelingen og kulturetaten. Bent undersøker om kulturetaten kan ordne  
utsendelse av invitasjonene - hvis ikke, må antallet begrenses. 
Invitasjonene til foreninger, skoler og grendeutvalg må sendes ut før påske, mens vi kan vente 
til over påske med invitasjonene til enkeltpersoner. Vi må be om påmelding, med eller uten 
mat. Påmeldingsfristen settes til 1 uke før seminaret. 
b. Program: Start kl. 15.30 med enkel middag til 150 kr. 
Seminaret starter kl.17.00. Vi har ikke fått noe svar på henvendelsen til Lokalhistorisk 
Institutt, og mangler stadig noen som kan holde et innledningsforedrag. Flere navn ble 
diskutert. Bent kontakter NLI og holder medlemmene av rådet orientert om utviklingen.  
Vi spør om Fylkets kulturvernavdeling kan komme og orientere om ansvaret for 
kulturminnevern og kulturminner på Øvre Eiker. Videre blir det en orientering om 
Kulturminnerådet og om Eiker Arkiv. Etter ei pause med kaffe og kaker, legges det opp til en 
kort presentasjon av prosjekter og prosjektideer. Alle inviteres til å komme med innspill, og 
orienteringene begrenses til 5 minutter. 
c. Presseomtale: Vi inviterer til pressekonferanse i forbindelse med møtet 9/5.  
 
5. Bevaringspolitikk 
Det var ingen kommentarer til Eiker Arkivs forslag til bevaringspolitikk.  
Det var en kort diskusjon rundt behovet for å gjøre bedrifter og organisasjoner kjent med 
muligheten for å levere materiale til arkivet. Mangelen på magasinplass og kapasitet til 
registrering begrenser imidlertid mulighetene for dette. 
 
 
 
 



 
 
6.Prioriterte arbeidsoppgaver 
Det var enighet om å prioritere arbeidet med følgende oppgaver: 
a. Lage et hefte om kulturminner i Gamle-Hokksund 
b. Utarbeide mal for skilting. Bent undersøker nærmere hva som er gjort andre steder og  

legger fram forslag for rådet. 
c. Finansiere digitalisering av gammel smalfilm fra bygda.  
d. Forberede arbeidet med å utarbeide en kulturminnevernplan, ved å finne ut mer om 

hvordan dette er blitt gjennomført andre steder. 
e. Rådet bør gjøre seg bedre kjent med de forskjellige kulturminnene i bygda. 
f. Det må arbeides for å få en avklaring når det gjelder planene for Vestfos Bruget og  

Sagfogdgården. 
g. Følge opp arbeidet med bygdebokprosjektet. Det bør nedsettes en egen bokkomité til  

høsten. 
h. Få i gang et samarbeid med landbruksorganisasjonene om innsamling av dokumentasjon  

som kan brukes i en gårds-og slektshistorie. 
 
 
 
Rådet er invitert til et informasjonsmøte i regi av Fiskum grendeutvalg. Sissel og Bent 
møter her. En orientering sendes ut til medlemmene sammen med neste innkalling. 
 
Neste møte, tirsdag 18/4, starter kl. 18.00. Vi begynner med en omvisning i Gamle-
Hokksund v/Nils Petter. Frammøte ved Sanden hotell. Vi er invitert innom 
Falchegården og kan holde møtet der. 


