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Tidspunkt: 22.september, kl.19.00-21.00

Sted: Eiker Arkiv (Hokksund bibliotek)

Deltakere: Arild Mikkelsen, Nils Petter Hobbelstad, Brit Grønli, Helge Grøstad, Marit W. 
Skarra og Ellen Pauline Steen

Forfall: 
Eldar Steen

Møteleder: Arild Mikkelsen

Referent: Bent Ek

Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat
Referatet fra møtet 25/8 ble godkjent uten merknader. 

2. Orienteringssaker

a. En orientering om oppfølging av saker fra forrige møte var sendt ut sammen med møteinnkallingen og ble tatt til 
etterretning.

b. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett i Trondheim 28/9. Marit deltar på dette.
c. Invitasjon til nettverksmøte for privatarkiver i Buskerud og Vestfold 29/9. Arild, Ellen og Bent deltar på dette.
d. Invitasjon til RfD-seminar om fortellerkunst, 14/10 i Drammen. Ingen hadde mulighet for å delta på dette.
e. Fiskum grendeutvalgs søknad om midler til å utrede planer om et middelaldersentert på Fiskum prestegård var sendt ut  

sammen med møteinnkallingen. Kulturminnerådet avventer videre utvikling i saken og blir gjerne med på ekskursjon til 
Granavollen.

3. Reguleringsplan Roaskogen fase 2
Forslag til reguleringsplan for Roaskogen er sendt ut til offentlig ettersyn, med frist for tilbakemelding 22/10. Brev fra 
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fylkesarkeologen angående arkeologiske undersøkelser var også sendt ut sammen med møteinnkallingen. Kulturminnerådet har 
ingen kommentarer i forbindelse med reguleringsplanen.

4. Kulturminneseminar på Fossesholm 7/11
Det var tidligere blitt bestemt at kommunedelingen og året 1885 blir tema for seminaret. Det var også avklart at Hokksund 
ByTeater, Eiker Strykeorkester og Øvre Eiker bibliotek deltar. For øvrig ble det vedtatt å spørre bygdebokforfatter Jon Skeie om 
å holde et foredrag om Eiker i 1885. Arild og Bent påtok seg å lage en kavalkade over viktige begivenheter i året 1885. Det 
endelige programmet fastsettes på neste møte. 
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