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Forfall: Eldar Steen

Møteleder: Arild Mikkelsen 

Referent: Bent Ek

Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat

Dagsorden og referatet fra møtet 15/4 ble vedtatt uten merknader.

2. Orienteringssaker

a. Oppfølging av saker fra forrige møte. En oversikt over dette  følger vedlagt. Tatt til etterretning. Det ble stilt spørsmål 
ved verdien av møtene med fagkomitéen.

b. Et notat om utviklingen i bygdeboksaken var sendt ut sammen med innkallingen og tas til etterretning. 
Kulturminnerådet vil arbeide for å få på plass økonmoen, og eventuelt ta opp dette på møter med fagkomiteene. 

c. Et referat fra møte i styringsgruppa for Kulturminneåret vaar sendt ut sammen me dinnkallingen og ble tatt til 
etterretning. Kulturminnerådet støtter profilen med et godt faglig innhold kombinert med et familiearrangement. Det er 
viktig å informere skolene og historielærerne om dette arrangementet. Det ble stilt spørsmål om programmet er for 
stramt og om det kan være aktuelt å ha to teaterforestillinger istedenfor tre. Disse synspunktene tas med til komiteen.

d. En rapport fra Riksantikvarens Utviklingsnett 6/5-09 var sendt ut sammen med innkallingen. Kulturminnerådet synes 
at temaet helse/miljø/kulturvern er et spennende tema, som kan være aktuelt i forbindelse med framtidige seminarer 
lokalt.

e. En invitasjon til beafring på Loesmoen Kulturminnepark 9/6 ble delt ut på møtet. Arild, Nils Petter, Brit, Helge og Bent 
deltar på dette. 

3. Kulturminneforum 6/5 (sak 2009/8)
Rådet tok en kort oppsummering og evaluering av arrangementet. Konklusjonen var at det var dvellyket, selv om 
programmet ble litt for stramt. Det var enighet om at det kan være behov for slike møter et par ganger i året, men med et 
mer begrenset program. Det er interessant å ha med Nedre Eiker, men hvis programmet blir for stramt, må saker fra Øvre 
Eiker prioriteres, Et slikt forum er viktig for å sikre Kulturminnerådet god informasjon om hva som  skjer på 
kulturminnefronten, samt for å informere om andre om Kulturminnerådets arbeid.

4. Flytting av Eiker Arkiv (sak 2009/17)
I et notat som var sendt ut sammen med innkallingen, ble Kultuirminnerådet orientert omk planene om å flytte Eiker Arkivs 
hovedkvarter fra Vestfossen Bibiliotek til Hokksund Bibliotek. Kulturminnerådet støtter disse planene fullt ut, men vil likevel 
fortsette å arbeide for en mer permanent løsning, spesielt når det gjelder magasinforholdene. Det ble bestemt å flyttet 
Kulturminnerådets møter til Hokksund fra høsten av.

5. Oppfølging av nærmiljøprosjektene i 2009 (sak 2009/18)
I forbindelse med hovedfordelingen av kommunale kulturmidler var det kommet inn tre søknader som gjelder 
kulturminnetiltak i nærmiljøene. Kulturkontoret ønsker at Kulturminnerådet uttaler seg om prosjektene og kommer med et 
forslag til prioritering. Følgende uttalelse vedtatt: 

Alle de tre  skiltprosjektene – Loesmoen Elvepark, Gamle Hornevei og Gamle-Hokksund/Dynge – er verdifulle 
kulturminneprosjekter som kvalifiserer for kommunal støtte. Dersom det ikke er tilstrekkelig med midler på årets budsjett til 
at alle søknadene kan innfris, foreslår Kulturminnerådet følgende prioritering:

Nr.1 Loesmoen Elvepark. 
Nr 2 Gamle Hornevei 
Nr 3 Gamle-Hokksund/Dynge

Begrunnelse: 
Turstien på Loesmoen er mye brukt, og skilting her vil derfor  fungere som god reklame for kulturminneskiltting 
generelt. Dessuten har dette prosjektet kommet lengst når det gjelder å utarbeide tekster, og Loesmoen Vel har 
også påtatt seg å utføre en betydelig dugnadsinnsats og skaffe midler fra private bidragsytere i næringslivet.  
Skilting av Horneveien er et viktig prosjekt, siden det kan bidra til at en gammel ferdselsvei blir holdt i hevd. Det 
hadde imidlertid vært ønskelig med en del bidrag fra næringslivet også til dette prosjektet.
Skilting i Gamle-Hokksund/Dynge ble prioritert i 2008. Også her er det ønskelig med private bidrag til finansieringen. 
Dessuten etterlyser Kulturminnerådet en samlet plan for denne skiltingen.
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6. Utgivelse av bok om Bingen Kvinneforening (Sak 2009/19)

En søknad om støtte til utgivelse av bok i forbindelse med Bingen Kvinneforenings 100-årsjubileum var sendt over fra 
Kulturkontoret til uttalelse. Bøkene forelå til gjennomsyn. Kulturminnerådet mener at denne boka har mye verdifullt 
lokalhistorisk innhold og anbefaler på det sterkeste at kommunen støtter denne utgivelsen økonomisk. 

Neste møte:
Det planlagte møtet onsdag 3/6 erstattes av befaringen på Loesmoen tirsdag 9/6. Eventuelle hastesaker som kommer inn 
kan behandles i forbindelse med denne befaringen.
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