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78. Bestyrelsesmøde 

 

Onsdag den 05. april 2017, kl. 16
30

 - KULTURHOTELLET, ”Krostuen” 
Hovedgaden 10 - 8410 Rønde 

 
 

Referat 
 

Bestyrelsen:   Thorkild Hansen (nf) Geert Halberg (kasserer), Ebbe Stender Hansen, Klaus Bertram Mikkelsen, Jens Kannegaard,  
                         Anne Marie Poulsen, Eigil Nybo, Hans Nielsen, Anna Søgaard Nielsen 
Suppleanter:   Kit Egefjord. 
 
Afbud fra: Kit Egefjord og Ebbe Stender Hansen 
 
Thorkild Hansen og Geert Hallberg udgør indtil andet aftales BLIS* forretningsudvalg og varetager BLIS’ ledelse og administration. 
Referent: Thorkild Hansen  
   
0 Referat 

Referatet fra seneste møde - 08.0.2017- skal godkendes.  
Rettelse, pkt. 1. Siden sidst: Vedrørende foreningsmesse. Geert Hallberg deltager i messen for ”Åbent 
Vand” – altså ikke for Rønde Kunstforening, som der står i referatet. 
Dagen efter 77. møde blev Thorkild Hansen orienteret om, at det er aftalt mellem Anna Søgaard Nielsen 
og Anne Marie Poulsen, at Anna Søgaard Nielsen indtræder i Komitéen for Arkitektur- og bevaringsprisen 
i stedet for Anne Mare Poulsen, som er medlem af Høringsudvalget. Ændringen er taget til efterretning. 

 

1. Siden sidst   
            Kort gennemgang v/Thorkild Hansen   
 

1.  06.02.2017 Henvendelse fra Nationalparken om BLIS’ forventninger til funktioner i et velkomstcenter. Thorkild 
Hansen har skrevet udkast til svar, som afstemmes med Geert og sendes til Nationalparken snarest. 

2. 09.03.2017 BLIS orienterer pr. mail Syddjurs Kommune: Jens Kannegaard indtræder i Bevaringsrådet. Anna 
Søgaard Nielsen indtræder i Komitéen for Arkitektur- og Bevaringsprisen. 

3. 09.03.2017 Syddjurs Kommunes svar på BLIS’ forespørgsel om fejl i Lokalplan 243 Fuglsø. Med henvisning til 
bl.a. lokalplanens redegørelse afviser Kommunen de rejste spørgsmål og fastholder den trufne afgørelse og henviser 
bl.a. også til tidligere forvaltningspraksis. 

4. 13.03.2017 BLIS orienterer BLIN om Hans Grøns udtræden af bestyrelsen samt igangværende proces med 
sammenlægning med Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn. 

5. 16.03.2017 BLIS rykker Syddjurs Kommune v. Alette Skov Hansen for svar på mailhenvendelse om Kommunens 
syn på FBB projektet. Alette var positiv og lovede snarlig afklaring og konkret svar om bevilling af kr. 25.000 samt 
mulighed for anden støtte/resurser. 

6. 19.03.2017 BLIS v. Thorkild Hansen sender forslag til Ebeltoft Distrikstråd om behov for genopretning af sti, 
Reberbanen, Ebeltoft. 

7. 21.03.2017 Syddjurs Kommunes brev om høring, nedrivning af bevaringsværdigt husmandssted, Præstemarken 2, 
Knebel. Frist30.04.2017. 

8. 22.03.2017 BLIS afgiver foreløbigt høringssvar vedrørende Strandvejen 23, Ebeltoft og anmoder om ny høringsfrist 
grundet mangelfuld sagsfremstilling. 

9. 22.32017 Syddjurs Kommune meddeler afslag på BLIS’ anmodning om ny høringsfrist vedrørende Strandvejen 23, 
Ebeltoft. 

 
Thorkild Hansen foreslog, at der ikke nødvendigvis redegøres for al ind- og udgående korrespondance, men at der 
udøves et skøn, således at ”mellemregninger” fx i form af meningsudveksling og supplerende oplysninger i fx en 
høringssag ikke journaliseres og opsummeres i dagsordnerne, men alene fx modtagelse af anmodning om 
høringssvar og afgivelse af høringssvar. Forslaget taget til efterretning. 
 

2.       Status fra kassereren 
Redegørelse / oversigt fra kassereren. 
52 medlemskaber, heraf 12 husstandsmedlemskaber, hvilket giver 64 medlemmer. Der er flest medlemmer i 
Ebeltoft om omegn, dernæst Rønde og omegn og færrest i Hornslet – Ryomgård området. Kassebeholdning 
kr. 4. 936 efter betaling af generalforsamlingsarrangementet i Jægerhuset (underskud ca. 500 kr.) samt 
kontingent til Landsforeningen kr. 1.450 og betaling for tidsskriftet By og Land, kr. 3.825. 
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3. Eventuelt nye ”Kulturopgaver” 
”Ordet går bordet rundt” 
Opfølgning vedrørende Anna Søgaards snak med de respektive ejere af to markante træer i Holme og vejledning om at bevare 
træerne, herunder evt. sikre at træerne fx ved tinglysning. 
Eigil oplyser at der igen er kommet gang i renovering af Andelsbageriet i Dejret. 
Jens Kannegaard oplyser, at den nye ejer af Havmøllen, Sofie Magos Jensen, Holme ønsker at nedrive 
dele af bygningerne, men at udlængen opført i kampesten vil blive bevaret. Der vil formentlig blive opført 
en ny bygning på stedet til bolig og eller erhvervsformål. Jens Kannegaard og Anna Søgaard retter 
henvendelse til Sofie Magos Jensen om muligheden for at bevare det smukke, gamle træ foran den 
eksisterende hovedbygning. Ligeledes med ejeren af træet i Holme.  
 

4. Igangværende og forestående opgaver 
Stående aftale med Hans Grøn: Overdragelsesforretning, arkiv, projektor m.v., herunder adresseændring/CVR. Nr. sker ikke før 
der er fundet en formand eller taget stilling til sammenlægning med Museumsforeningen.  
 
4.1   Status på arbejdet med sammenlægning af BLIS og Museumsforeningen for Ebeltoft og omegn 
       Forslag: Godkendelse af formålsparagraf/vedtægter. Beslutning af sammenlægning med 
       tilbagevirkende kraft pr. 01.01.2017. Beslutning om den videre proces, herunder fastlæggelse af 

datoer for ekstraordinære generalforsamlinger. Forslag til navn på den fortsættende forening. 
       Thorkild Hansen og Jens Kannegaard orienterede kort om situationen. Der har lige været 
     bestyrelsesmøde i Museumsforeningen, og der er fortsat en positiv indstilling, men udtrykkes en vis 

bekymring for en stigende arbejdsmængde. En bekymring som vil være ubegrundet, da der 
     i forbindelse med sammenlægning skal overføres ressourcer og kompetencer fra BLIS til at varetage 
     opgaverne fra BLIS regi. Formålsparagraffen for en fortsættende forening blev fremlagt og dækker  
      fuldt ud begge foreningers nuværende virkefelter. Navn på den fremtidige forening blev ikke drøftet 
    nærmere. Synergien ved en sammenlægning ligger bl.a. i, at en bredere medlemskreds/den 
     organisatoriske forankring styrker gennemslagskraften i relation til myndigheder og kan forstærke 
     udbredelsen af kendskabet til potentialet i at bevare den faste kulturarv. Dertil kommer, at den 
     samlede formidlingsplatform styrkes bl.a. fordi kulturarven og kulturhistorien – fortællingen om  
     husene og livet i og mellem husene – understøtter hinanden.  
     Derefter ”gik derefter bordet rundt” og alle medlemmer gav sine synspunkter til kende. Efter en 
     konstruktiv drøftelse konstateredes flertal for at gå videre i arbejdet med at sammenlægge  
     foreningerne. Der blev ikke fastlagt en proces og et tidsforløb for det videre arbejde, men der var  
     flertal for, at en sammenlægning i givet fald kan besluttes ved generalforsamlingerne i 2018. I den  
     mellemliggende periode vil vi tilstræbe at arbejde tættere sammen med Museumsforeningen og bl.a. 
     udbyde foreningernes respektive arrangementer til begge medlemskredse. 

 
4.2   BLIN/BLIS fællesmøde aftales og planlægges. 
 Mødet afholdes onsdag den 7. juni. Flere steder er i spil som grundlag for mødet bl.a. Isgaard og 

Agri, muligheder som Thorkild Hansen og Hans Nielsen undersøger nærmere, ligesom der er 
mulighed for at fremsætte andre forslag. Thorkild Hansen informerer BLIN – i første omgang om 
datoen. 

 
4.3  Henvendelse fra Nationalparken om BLIS’ forventninger til funktioner i et velkomstcenter. Thorkild 

Hansen har skrevet udkast til svar, som afstemmes med Geert og sendes til Nationalparken. 
 Efter drøftelse af oplægget blev det rettet til med BLIS’ ønske ønske om at Nationalparkens bestyrelse 

arbejder for at flytte parkeringsanlægget til en mindre synlig placering nord for Molsvej, da der er 
bekymring for de mange parkerede bilers negative påvirkning af de landskabelige værdier. Thorkild 
Hansen færdiggør og fremsender brevet. 

 
4.4  Opfølgning: Geert Hallbergs nedlæggelse af BLIS’ Facebookside. 
       Geert Hallberg har set på Facebooksiden og anbefaler, at den opretholdes, hvilket blev besluttet.  
  
4.5  Eigil Nybo: forslag til justering af BLIS logo m.v.  
       Besluttet at det justerede logo tages i brug. 
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5. Kontakt til medlemmer og markedsføring 
  Hjemmeside og presse. 
 Ingen bemærkninger. 
  

6. Landsforeningen By og Land 
 Thorkild Hansen mindede om det kommende landsmøde i Maribo den 5.-7. maj. Tilmeldingsfrist 15. april. 
  

7. Orientering fra udvalgsarbejdet 
 
Udvalg oprettes efter behov og nedlægges når hovedopgaven er løst.  

 

Sammenlægningsudvalget                           
Thorkild Hansen, Jens Kannegaard, Jørgen Nyhus (Museumsforeningen).  
Tovholder for BLIS: Thorkild Hansen. Tovholder for Museumsforeningen: Jens Kannegaard 
Se pkt. 4.1 
 
Høringsudvalget 
Anne Marie Poulsen, Thorkild Hansen og Eigil Nybo, som er tovholder for udvalget 
Der er afgivet høringssvar og anmodet om foretræde for NMT udvalget vedrørende Strandvejen 23, 
Ebeltoft. 
Der er skrevet en replik til Kommunens svar på vores forespørgsel om fejl i lokalplanen for 
sommerhusområde i Fuglsø. 
Høringssvar vedrørende Præstemarken 2, Knebel er under udarbejdelse. Lokalforeningen ved Jørgen 
Ørgaard har oplyst, at man ønsker ejendommen fjernet.  
 
Rådet for Nationalpark Mols Bjerge 
Thorkild Hansen, BLIS’ repræsentant 
Intet nyt. 
 
Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune  
Jens Kannegaard, BLIS’ repræsentant  
Der er indkaldt til møde den 26. april 2017. Jens Kannegaard sender dagsordenen til bestyrelsen og 
modtager gerne input. 
 
Komitéen for Arkitektur- og bevaringsprisen 
Anna Søgaard Nielsen, BLIS’ repræsentant 
Intet nyt. 
 
Ebeltoft Distriktsråd forskønnelsesudvalg 
Kit Egefjord, BLIS’ repræsentant  
Kit ikke til stede. Thorkild Hansen har fremsendt forslag til Distriktsrådet om at se på behov for 
genopretningstiltag vedrørende stiforbindelsen, Reberbanen, Ebeltoft 

 
Kolindsund udvalget 

           Thorkild Hansen, Klaus Bertram Mikkelsen. Tovholder: Klaus Bertram Mikkelsen. 
Orientering v. Eigil Nybo - fra generalforsamlingen 13. marts 2017.  
Eigil Nybo deltog i generalforsamlingen. Det blev bl.a. oplyst, at der er stigende problemer med at dyrke 
jorden i Sundet på grund af sætninger m.v., hvilket på naturlig vis kan være ned til at bane vejen for at 
gendanne hele eller dele af Kolindsund. 
 
Hjemmeside 
Webmaster Eigil Nybo 
Ingen bemærkninger. 

 
8. Aktuelle sager - temaer og hovedaktiviteter 
 

1. Udpegning af Holmegaard som et særligt kulturmiljø, indlemmelse i Nationalparken og fredning 
2. Ebeltoft gl. Præstegård. Sagen håndteres af Komitéen for kulturelle aktiviteter i Ebeltoft gl. Præstegaard 
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Thorkild Hansen orienterede om det seneste møde i Komitéen og de dårlige prognoser for at 
gennemføre et projekt, som kan bevare Præstegården. 

 
 

        
10. EVENTUELT 

Ingen bemærkninger. 
 
10. Arrangementskalender for 1. halvdel af 2017 
 
 

11. Kommende bestyrelsesmøder / møder:  
 

 Mødekalender for bestyrelsen - 1. halvår 2017.   
 

VINTER / FORÅR:   Januar: onsdag den 11. - Februar: onsdag den 8.- GENERALFORSAMLING, den 23. - Marts: onsdag den 8. 
- April: onsdag den 5. Maj: onsdag den 3. - JUNI: Onsdag den 7. - Fællesmøde med BLIN 

 

 
08.04.2017 Thorkild Hansen 


