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79. Bestyrelsesmøde 

 

Onsdag den 03. maj 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. 
 
Alle var til stede. 
 
Der er ikke valgt en formand. 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 – 05.04.2017- skal godkendes.  
Godkendt uden bemærkninger. 

 
1. Siden sidst   
            Kort gennemgang v/Thorkild Hansen   
 

1. 02.04 2017 BLIS replik til Syddjurs Kommunes svar 09.03.2017 på BLIS’ forespørgsel om fejl i Lokalplan 243 
Fuglsø. Vi fastholder, at der er fejl i lokalplanen, men har ikke modtaget svar. 
 

2. 06.04 2017 Afslag på foretræde for NMT udvalget vedrørende Strandvejen 23, Ebeltoft, men tilbud om at komme til 
udvalgsmødet den 8. maj 2017 – samme møde hvor sagen skal behandles – men kun med henblik på at præsentere os 
for udvalget. (Efter Syddjurs Kommunens afslag 22.03.2017 om forlængelse af høringsfrist vedrørende Strandvejen 
23, Ebeltoft anmoder BLIS om foretræde for NMT udvalget for at drøfte den konkrete sag.) 
 

3. 09.04.2017 BLIS bekræfter deltagelse i NMT mødet – forventet Thorkild Hansen, Eigil Nybo og Jens Kannegaard 
Mødet afholdes på Biblioteket i Rønde Kl. 13:00. 
Aftalt at de nævnte personer deltager. Thorkild Hansen laver oplæg til punkter for kort indlæg på mødet. Udvalgets 
medlemmer får et eksemplar af hæftet ”Vores fælles Skatkammmer”. 
 

4. 10.04 2017 BLIS sender tilkendegivelse til Nationalpark Mols Bjerge. 
 

5. 25.04. 2017 FBB projektet. Thorkild Hansen deltager i møde i Bevaringsrådet som substitut for Jens Kannegaard – 
og Alette Skov Hansen orienterede Bevaringsrådet om at hun forsøger at få genoptaget sagen om Landsforeningens 
FBB projekt. Alette lovede igen snarlig afklaring og konkret svar om bevilling af kr. 25.000 samt mulighed for anden 
støtte/resurser. Det blev meddelt, at BLIS ikke kan tage stilling, før vi kender Kommunens tilbud, og BLIS tager 
under alle omstændigheder forbehold for, om vi har resurser til projektet. 

 
6. 25.04.2017 BLIS afgiver høringssvar om nedrivning af bevaringsværdigt husmandssted, Præstemarken 2, Knebel.  

 
7. 27.04.2017 BLIS udsender invitation til BLIS/BLIN Sommermøde den 7. juni 2017 på Rosenholm Slot. 

 
Ovenstående orientering omfatter bl.a. væsentlig ind- og udgående korrespondance, men der udøves et skøn, således at 
”mellemregninger” fx i form af meningsudveksling og supplerende oplysninger i fx en høringssag eller lignende ikke refereres. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
 

2.       Status fra kassereren 
          Pr. 1. maj 2017, 64 medlemmer, heraf 28 hustandsmedlemmer (14 stk.) svarende til 50 betalinger 
 

Kassebeholdning          kr.   8.789 kr. 
Restancer                             kr.   5.400 kr. 
Forventet kassebeholdning   kr. 14.189 kr. 
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3. Eventuelt nye ”Kulturopgaver” 
”Ordet går bordet rundt” 
Anna/Jens: Der tages kontakt til Sofie Magos om det bevaringsværdige træ ved Havmøllen. 
Thorkild/Kit: Opfølgning på Thorkilds oplæg til Ebeltoft Distriksråd om sti. Kit efterforsker p.t. navn på 
stien, senest ”Kolonihavevej”. Distrikstrådet ej reageret. Kit følger op. 
Ebbe: orientering om forsøg på at genetablere en sti i det åbne land ved Tved. Affødte en længere drøftelse 
af betydningen at forsøge at bevare de mange, gamle stier, som løbende sløjfes/pløjes væk af lodsejerne, 
hvorved hævdvunden færdselsret fortabes. Genetablering er typisk afhængig af dialog/frivillig aftale med 
lodsejere. 

 
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 og 

drøftelse af den videre proces jfr. beslutninger på sidste bestyrelsesmøde. Forslag til navn på den 
fortsættende forening. 

 Udvalget har ikke afholdt møder siden sidste BLIS bestyrelsesmøde. Jens oplyste, at han fortsat mærker 
en vis tilbageholdenhed i bestyrelsen. Udvalget vil prøve at afklare hvor skoen trykker, finde og 
bearbejde de ”hårde” punkter, herunder vurdering af mulighed for fastholdelse af poster i 
Bevaringsråd og Nationalparkråd samt Nationalparkbestyrelse. 

  
4.2   Orientering om og drøftelse af foreningsmesse i Rønde, v. Geert Hallberg. 
 Vi nåede ikke punktet før Geert Hallberg udtrådte af mødet. Der er fremsendt orienterende materiale. 

Geert Hallberg informerer bestyrelsen, hvis der er forhold, der skal tages stilling til, eller hvis der er 
behov for assistance. 

  
4.3 Drøftelse af om vi som i tidligere valgår skal arrangere et offentligt møde ”Spot på kulturarven” med 

deltagelse af partiernes spidskandidater. Herunder om vi skal overveje at skærpe tonen og evt. gå i 
pressen, når der efter 8. maj foreligger afgørelse i høringssagen Strandvejen 23, Ebeltoft – og forudsat 
at der dispenseres fra lokalplan 177 - for på den måde at råbe politikerne op. 

 Spørgsmålet afledte en længere debat, og vi kom langt omkring. Bl.a. drøftelse af pressestrategi. Der 
er behov for både pisk og gulerod i form af eksponering af ”skæve beslutninger” og positive historier 
om perlerne i vores fælles skatkammer. Følgende blev besluttet: 
1. Eventuelt ”stormøde” afholdes i givet fald efter kommunevalget, 
2. Der nedsættes et ad hoc udvalg med det formål at komme med et oplæg til pressestrategi til næste 

møde (efter sommerferien). Udvalget består af: Anna Søgaard Nielsen, Ebbe Stender Hansen og 
Kit Egefjord. 

  
5. Kontakt til medlemmer og markedsføring 
  Hjemmeside og presse. 
 Eigil Nybo følger løbende op med nyheder på hjemmesiden og vil prøve at lave en ”debatside” på hjemmesiden. 
 
6. Landsforeningen By og Land 
 Landsmødet  Maribo den 5.-7. maj. Deltager nogen fra vores bestyrelse? Tilmeldingsfristen var 15. april,  
           men det kan sikkert nås endnu. 
 Desværre har ingen bestyrelsesmedlemmer mulighed for at deltage. 
  
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 
Ingen møder afholdt siden sidst. 
 
Høringsudvalget 
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Anne Marie Poulsen, Thorkild Hansen og Eigil Nybo, som er tovholder for udvalget. 
Der er afgivet to høringssvar, se pkt. 1. 
 
Rådet for Nationalpark Mols Bjerge 
Thorkild Hansen, BLIS’ repræsentant  
Der er ekskursion 19. - 20. maj. Næste Rådsmøde 19. juni. Det 2. offentlige møde om nationalparkplanen er 22. maj. 
Der foreligger endnu ikke dagsorden for det kommende rådsmøde. 
 
Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune  
Jens Kannegaard, BLIS’ repræsentant  
Seneste møde var 26. april 2017.  Thorkild Hansen deltog som substitut for Jens Kannegaard. 
Se pkt. 1.5 
 
Komitéen for Arkitektur- og bevaringsprisen 
Anna Søgaard Nielsen, BLIS’ repræsentant 
Anna Søgaard har uden held forsøgt at få kontakt med Alette Skov- Hansen for at få oplyst tidsplan for årets 
Arkitektur- og bevaringspris. Vi skal selv forsøge at finde relevante emner til indstilling til Komitéen. 
 
Ebeltoft Distriktsråd forskønnelsesudvalg 
Kit Egefjord, BLIS’ repræsentant  
Kit oplyste, at Distriktsrådet nu går i gang med at lave oplæg til redesign af Jernbanegade. Det er et meget stort projekt. 
Kit er som sædvanligt blevet bedt om at være fagperson i projektet, som vil have en lang løbetid. Anna Søgaard Nielsen 
og Anne Marie Poulsen vil bistå Kit. Det blev foreslået at overveje at inddrage arkitektstuderende i opgaven. 
 
Kolindsund udvalget 

           Thorkild Hansen, Klaus Bertram Mikkelsen. Tovholder: Klaus Bertram Mikkelsen. 
 

Hjemmeside 
Webmaster Eigil Nybo 
Se pkt. 5 

 
8. Aktuelle sager - temaer og hovedaktiviteter 
 

1. Havbrug. Thorkild Hansen har orienteret Nationalparkens sekretariat om risiko for, at havbrug vil kompromittere 
Nationalparkens landskabskulturelle værdier. Det er aftalt at få punktet på næste Rådsmøde den 19. Juni 2017. 
Thorkild Hansen orienterede kort om, at Havbrugsgruppen Ebeltoft (3 personer) samarbejder med borgmestrene i 
Nord- og Syddjurs Kommune om hvilke indsatser, der fortsat kan gøres. 

2. Ebeltoft gl. Præstegård. Sagen håndteres af Komitéen for kulturelle aktiviteter i Ebeltoft gl. Præstegaard – 
Komitéens næste bestyrelsesmøde 3. maj 2017. 
Thorkild Hansen oplyste, at bestyrelsen for Komitéen har afholdt bestyrelsesmøde i dag. Det er erkendt, at Komitéen 
ikke kan løfte opgaven. Som følge deraf planlægges det at nedlægge Komitéen og forsøge at få Syddjurs Kommune 
og Menighedsrådet til at tage ansvar for at redde kulturmiljøet. 

        
9. EVENTUELT 
 Vi skal drøfte kalender for 2. halvår. 
 Se pkt. 11 
 
10. Arrangementskalender for 1. halvdel af 2017 
 

11. Kommende bestyrelsesmøder / møder:  
 

 Mødekalender for bestyrelsen   
 

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 – sommerferie 
August : onsdag den 16. September: onsdag den 13.  Oktober: intet møde November: onsdag den 8.  December: onsdag den 3. 

  
 

 

 
03.05.2017 Thorkild Hansen 


