80. Bestyrelsesmøde
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Onsdag den 16. august 2017, kl. 16 - KULTURHOTELLET, ”Krostuen”
Hovedgaden 10 - 8410 Rønde

Referat
Bestyrelsen: Thorkild Hansen (nf) Geert Hallberg (kasserer), Ebbe Stender Hansen, Klaus Bertram Mikkelsen, Jens Kannegaard,
Anne Marie Poulsen, Eigil Nybo, Hans Nielsen, Anna Søgaard Nielsen

Suppleanter: Kit Egefjord.
Afbud fra: Ebbe Stender Hansen, Klaus Bertram Mikkelsen
Der er ikke valgt en formand. Thorkild Hansen er som næstformand fungerende formand og udgør sammen med Geert Hallberg - indtil
andet aftales - BLIS’ forretningsudvalg og varetager BLIS’ ledelse og administration.
Referent: Thorkild Hansen
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Referat
Referatet fra seneste møde – 03.05.2017- skal godkendes.
Godkendt uden bemærkninger.

1.

Siden sidst
Kort gennemgang v/Thorkild Hansen
05.052017 Brev fra Syddjurs Kommune, indstilling til SMUTTUREN (RealDania projekt) BLIS indstiller
Holmegaard med accept fra ejeren. Accept trukket tilbage.
08.05 2017 Foretræde for NMT udvalget vedrørende Strandvejen 23, Ebeltoft.
30.05.2017 Mail fra Kit Egefjord om dispensation til fladt tag på tilbygning til ALDI foran Maltfabrikken, Ebeltoft
30.05.2017 BLIS høringssvar, Ebeltoftvej 34, 8400 Ebeltoft
30.05.2017 BLIS høringssvar, Ved Fredskoven 2, 8400 Ebeltoft
06.06.2017 Brev fra Syddjurs Kommune om opstartmøde vedrørende SAVE registrering
07.06.2017 BLIN/BLIS Sommermøde på Rosenholm Slot
19.06. 2017 Brev fra Syddjurs Kommune, bevilget kr. 25.000 til fotoprojekt. BLIS skal afgive svar.
Bestyrelsen har ikke frie kræfter til opgaven. Beslutning: Vi efterlyser interesserede medlemmer. Geert
Hallberg skriver en snarest muligt et brev herom. Deadline for svar 13. september 2017(næste møde).
24.06.2017 Mail fra Peter Egeskov vedrørende udsigtsfredning på Ahl
28.06.2017 BLIS, brev til Byrådet og Nationalparken om udpegning af Ebeltoft Fiskerihavn som et særligt
kulturmiljø
30.06.2017 Mail fra Syddjurs kommune med invitation til åbning af udstillingen ”Når stedet Tæller” om
bl.a. Eigil Fischer Ferieby – åbningen finder sted 25. august kl. 16.00, Jernbanegade, Ebeltoft.
05.07.2017 Mail fra Syddjurs Kommune om deltagelse i Frivilligfredag den 11. september
Geert Hallberg deltager for Kunstforeningen og har lovet sideløbende at formidle budskabet om BLIS.
07.07.2017 Ankestyrelsen/Statsforvaltningen, brev med afgørelse i klagen over Syddjurs Kommunes tilladelse til
ikke tilladt tagbelægning på ejendommen Nedergade 40, Ebeltoft
11.07.2017 BLIS’ reperæsentanter deltager i visionssejlads vedrørende udvikling af Havnefronten i Ebeltoft m.v.
21.07.2017 Mail fra Jens kannegaard om ombygning/ødelæggelse af den gamle stationsbygning i Rosmus
01.08.2017 Artikel i Ebeltoft Folketidende om Ankestyrelsens afgørelse i sagen om Nedergade 40
04.08.2017 Mail fra Geert Hallberg om ændring af lokalplanen for Baunehøjparken, Rønde
07.08.2017 BLIS mail til Nationalparken vedrørende BLIS’ tilkendegivelse, som ikke er en støtteerklæring til den
ønskede placering af det samlede velkomstcenteranlæg, som det fremgår af bilag til udkast til den nye
nationalparkplan. Fejlen er rettet.
10.08.2017 Lokalplanen for NyMalt, Ebeltoft er indstillet til godkendelse. BLIS har ikke afgivet høringssvar.
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 blev taget til efterretning med de nævnte bemærkninger om fotoprojekt og frivilligfredag.
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2.

Status fra kassereren
Geert Hallberg oplyste, at der er kr. 9.632 i kassen. Der er 5 restanter, som rykkes. 64 medlemmer fordelt på 49
medlemskaber, heraf 15 husstandsmedlemskaber.

3.

Eventuelt nye ”Kulturopgaver”
”Ordet går bordet rundt”

Hans Nielsen oplyste, at han netop havde haft besøg af en arkitekt som havde gennemgået Hans’ hus i Hornslet
Forbindelse med det igangværende SAVE registreringsarbejde i Kommunen.
Anna Søgaard Nielsen orienterede om Havmøllegårdens forventede restaurering med bl.a. gårdbutik og
naturformidlingssted.
Eigil Nybo orienterede om den langsomt fremadskridende proces med istandsættelse af Andelsbageriet i Dejret samt
om at den gamle præstegård i Knebel er udbudt til salg. Thorkild oplyste, at han og Hans tidligere har vurderet
ejendommen og afgivet høringssvar vedrørende dispensation til nedrivning af beboelsen.

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 og/eller taget stilling til sammenlægning med Museumsforeningen.
Efter mødet har Hans Grøn telefonisk rykket for afklaring om afhentning. Accept af at afvente til efter generalforsamlingen 2018.

4.1 Orientering om status på Ebeltoft Gl. Præstegaard
Thorkild Hansen orienterede om, at Komitéen nu er nedlagt. Der har ikke været afholdt et afsluttende møde
med Kommunen. Ejeren har i dag oplyst, at han har fået en henvendelse fra en borger i Ebeltoft og et konkret
købstilbud. Tilbudsgiveren ønsker i givet fald at restaurere og indrette Præstegården til to boliger. Der
foreligger ikke en aftale.
Jens Kannegård orienterede om Museumsforeningens foredrag af arkitekt Mette Lyhne om den gamle
Præstegaard i Ebeltoft den 6.september 2017 kl. 19.00 i Sognegården, Ebeltoft.

4.2 Status på arbejdet med sammenlægning af BLIS og Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn
og drøftelse af den videre proces jfr. beslutninger på sidste bestyrelsesmøde.
Jens Kannegaard orienterede om, at Museumsforenings bestyrelse er bange for arbejdsbyrden i
særdeleshed mht. til høringssvar. På baggrund af bestyrelsens bekymring ønsker man ikke at gå videre
med sammenlægningsprocessen.
BLIS tager orienteringen til efterretning med tilkendegivelse af at vi er åbne for at genoptage drøftelsen
af muligheden, hvis der senere viser sig at være et ønske om det.
Thorkild Hansen orienterer Nationalparken og Kommunen om beslutningen, da de var orienteret om,
at vi arbejdede med muligheden.

4.3 Oplæg til pressestrategi ved Kit Egefjord, Ebbe Stender Hansen og Anna Søgaard Nielsen.
Bilag fremsendes før mødet.
Beslutning: Vi igangsætter processen.
Kit Egefjord har lavet et udkast til pressemeddelelse om Hotel Æbeltoft. Thorkild Hansen retter til og
sender den til lokalpressen. Thorkilds oplæg om at eksponere både de gode men også de dårlige
eksempler tages til efterretning. Alle opfordres til at bidrage, udkast sendes til presseudvalget, som evt.
retter til. Fg. formand står for endelig redigering og udsendelse.

4.4 Drøftelse af indspil med anbefaling til Syddjurs Kommune om procedure ved sagsbehandling
af kulturarvssager/nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Bilag fremsendes før mødet.
Oplægget som i en tidligere udgave har været drøftet med PUK/NMT taget til efterretning. Jens
Kannegaard tager denne gang spørgsmålet op i Bevaringsrådet.

4.5 Drøftelse af tillæg til Planstrategi 2015, skal BLIS afgive høringssvar. Planstrategien kan ses
på Kommunens hjemmeside.
Drøftelse af BLIS’ holdning til ophævelse af strandfredningslinjen på strandoverdrevet mellem Hotel
Ebeltoft Strand og Ebeltoft Strand Camping. Bestyrelsen vurderer, at dette ubebyggede
kystkulturlandskab med de fredede tangdiger - og som en del af Ebeltoft Vig fredningen udgør et
enestående element i Ebeltofts bystruktur og derfor for stedse bør friholdes for bygninger og faste
installationer af enhver art. Arealet i sin naturlige tilstand opfylder på god vis byens behov for en
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større, smukt beliggende plads til større open air arrangementer og den hidtidige praksis med
anvendelse af pladsen forekommer at fungere godt for brugerne.
Beslutning: BLIS er imod at ophæve strandbeskyttelseslinjen. Thorkild Hansen skriver høringssvar,
som fremsendes af høringsudvalget.

5.

Kontakt til medlemmer og markedsføring
Hjemmeside og presse.
Eigil har fremsendt forslag til eksponering af høringssvar på hjemmesiden. Beslutning: forslaget gennemføres, da det
på udmærket vis understøtter formidlingen af, hvordan myndighederne – på godt og ondt - forvalter kulturarven.
5.1

6.

Forslag fra Anna Søgaard Nielsen om at bestyrelsesmedlemmernes telefonnumre oplyses på BLIS’
hjemmeside.
Blev ikke drøftet. Tages op på næste møde.

Landsforeningen By og Land
Ingen bemærkninger.

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
Udvalget nedlægges.
Høringsudvalget
Anne Marie Poulsen, Thorkild Hansen og Eigil Nybo, som er tovholder for udvalget.
.
Rådet for Nationalpark Mols Bjerge
Thorkild Hansen, BLIS’ repræsentant
Orienterede om dagsordenen for møde i kulturudvalget den 24. august 2017.
Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune
Jens Kannegaard, BLIS’ repræsentant
Orienterede om det seneste møde, hvor både Jens Kannegaard og et nyt medlem tog bladet fra munden. Udvalget bliver
ikke brugt til det, som det er sat i verden for. Arbejdet hindres af, at afdelingschefen Kenneth Jensen deltager. Han bør
ikke sidde i udvalget og mandatet skal strammes op.
Komitéen for Arkitektur- og bevaringsprisen

Anna Søgaard Nielsen, BLIS’ repræsentant
Orienterede om at der er sidste frist den 1. september 2017 for at indstille emner til præmiering, hvis vi kan finde
egnede emner – landsbyhuse. Alle opfordres til at komme med forslag til emner, som BLIS kan indstille og er også
velkomne til selv at indstille. Forlaget fra BLIS skal der være enighed om i bestyrelsen. Anna Søgaard opsummerer
emner før deadline og vi afstemmer pr. mail, hvilket emne BLIS indstiller.
Ebeltoft Distriktsråd forskønnelsesudvalg
Kit Egefjord, BLIS’ repræsentant
Orienterede om at BLIS´ forskønnelsesudvalg er styrket med Anne Marie Poulsen og Anna Søgaard Nielsen, som nu
sammen arbejder på et oplæg på byrumsopgradering af Jernbanegade, Ebeltoft. Forslaget fremsendes på et tidspunkt
til Distriktsrådet – eller muligvis fra BLIS direkte til Kommunen.
Kolindsund udvalget
Thorkild Hansen, Klaus Bertram Mikkelsen. Tovholder: Klaus Bertram Mikkelsen.
Ingen bemærkninger
Presseudvalget
Kit Egefjord, Ebbe Steder Hansen, Anna Søgaard Nielsen
Se pkt. 4.3
Hjemmeside
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Webmaster Eigil Nybo

9.

EVENTUELT
Anna Søgaard Nielsen oplyser, at hun holder foredrag om kulturarven for 8. kl., Ebeltoft Skole.

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 6.

25.08.2017 Thorkild Hansen
Fg. formand
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