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81. Bestyrelsesmøde 

 

Onsdag den 11. oktober 2017, kl. 16
30

 - KULTURHOTELLET, ”Krostuen” 
Hovedgaden 10 - 8410 Rønde 

 
 

Referat 
 

Bestyrelsen:   Thorkild Hansen (nf/fg. fm) 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:            Jens Kannegaard, Kit Egefjord 
 
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.  
   
0 Referat – referent Thorkild Hansen 

Referatet fra seneste møde -16.08.2017 - skal godkendes. 
Godkendt uden bemærkninger.  

 
1. Siden sidst   
            Kort gennemgang v/Thorkild Hansen   
 
            01.08.2017  Artikler med udtalelser fra BLIS, den bevarende lokalplan skal holdes, Nedergade 40 sagen. 
            25. 08.2017 BLIS orienterer Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge om, at planerne om sammenlægning  
                                af BLIS og Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn er skrinlagt. 
            25.08.2017  Thorkild Hansen skriver til landskabsarkitekt Eivind Wad om mulighed for, at han vil deltage i  
                                 bestyrelsesarbejde igen, hvilket han ikke er afvisende overfor. 
            29.08.2017   Artikel med BLIS’ omtale af restaureringen af Hotel Æbeltoft. 
            31.08 2017   BLIS afgiver høringssvar vedrørende ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved strandengen, Ebeltoft. 
            01.09.2017   BLIS indstiller landsbyhus i Holme til bygningspræmiering. Geert Hallberg indstiller personligt, som 
                                 emne til ny arkitektur, Restaurant Moment, Friland.  
            06.09.2017   BLIS ved Thorkild Hansen giver indlæg ved foredragsaften om Ebeltoft gl. Præstegård 
            07.09 2017   Landsforeningen sender information om Arkitekturens Dag, som er mandag den 2. oktober 2017. 
            08.09.2017   Invitation fra Grundejerforening Ebeltoft Nord til deltagelse i deres kommende bestyrelsesmøde for  
                                  gensidig orientering og drøftelse af fælles indsatsområder, fx lokalplan 177 for Ebeltoft Midtby. Har  
                                  svaret, at vi tager imod invitationen. 
                                  Endnu ikke modtaget en dato. Anne Marie Poulsen og Thorkild Hansen deltager. 
            17.09.2017   BLIS, brev til miljøminister Esben Lunde Larsen om sammensætning af bestyrelsen for Nationalpark  
                                 Mols Bjerge. 
            17.09. 2017  BLIS, brev til borgmester Claus Wistoft og folketingsmedlem Britt Bager om sammensætning af  
                                 bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge – anmodet om at de anmoder Esben Lunde Larsen om at  
                                 ændre beslutning. 
                                 Den 13.10.2017 Ministeren svarer, at der ikke sker ændringer. 
            17.07. 2017  Mail fra borgmester Claus Wistoft om, at han har forsøgt at få ministeren i tale, men uden held. 
            17.09.2017   BLIS, brev til bestyrelsen for Nationalparken, orientering om BLIS’ henvendelse til ministeren. 
            18.09.2017   BLIS, brev til Syddjurs Kommune, PUK udvalget, orientering om BLIS’ henvendelse til ministeren. 
            22.09.2017   BLIS, brev til bestyrelsen for Nationalparken med anmodning om fortsat at få en plads i Rådet – samt  
                                 som en nødløsning, hvis ikke ministeren ændrer beslutning, at sikre en kulturarvsrepræsentant fra Rådet  
                                 en plads i bestyrelsen. BLIS peger på Museum Østjylland/subsidiært Museumsforening. 
             26.09.2017  Mailsvar fra Nationalparkens sekretariat på brev af 22.09.2017, ser positivt på forslaget. 
             28.09.2017  BLIS, pressemeddelelse til lokalpressen: Kulturarven, vores fælles skatkammer, udvikling gennem  
                                 bevaring. 
             29.09.2017  Ankestyrelsen orienterer BLIS om svar til Syddjurs Kommune i sagen om Nedergade 40, Ebeltoft,  
                                 kommunens svar om fornyet sagsbehandling taget til efterretning. 
 
 



 

2 
 

 
             02.10 2017  Brev fra Syddjurs Kommune, partshøring, nedrivning af bevaringsværdigt stuehus, Ebeltoftvej 30,  
                                 Ebeltoft. Svarfrist 30.10.2017 
                                 Thorkild Hansen har besigtiget ejendommen, som ligger for enden af en blind grusvej ude af syne og  

    utilgængeligt for almenheden. Stuehuset er en fin repræsentant for et stilskifte inden for landbrugs-  
    byggeri og sin tids stilart og mere kvalitative byggeri. 

                                 Enighed i bestyrelsen om, at vi nøje skal vurdere, om det er en ejendom, som vi af den årsag skal kæmpe  
                                 for at bevare, eller om vi, henset til at ingen reelt kan få glæde af at bevare ejendommen, skal acceptere  
                                 at den rives ned. 
             03.10.2017  Artikel i lokalpressen om sammensætningen  af Nationalparkens bestyrelse, udtalelse fra BLIS om  
                                 at kulturarven skal repræsenteres med udgangspunkt i at Nationalparken rummer en historisk købstad. 
             06.10.2017  Artikel i lokalpressen om udpegning af ny formand for Nationalparken, landmand Jørgen Blach,  
                                 Norddjurs Kommune. 
              08.10.2017 BLIS, indslag i TV2 OJ, Thorkild Hansen udtaler sig om nødvendigheden af, at kulturarven 
                                  repræsenteres i nationalparkens bestyrelse. 
              10.10.2017  Den gl. Præstegård i Ebeltoft oprettes som emne i RealDania Byg og Landsforeningens kampagne om  
                                  potentialet i at renovere bevaringsværdige bygninger. 
 
               Orienteringen taget til efterretning med ovenstående bemærkninger. 
 

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. 
 

2.       Status fra kassereren 
          Kassebeholdning kr. 10.332. 67 medlemmer, de 2 sidste par har dog ikke betalt endnu. 
 
 

3. Eventuelt nye ”Kulturopgaver” 
”Ordet går bordet rundt” 
Anne Marie: Været på cykeltur til Kejlstrup, flere smukke, bevaringsværdige bygninger, måske kommende emner til Arkitektur og 
bevaringsprisen. Eigil: Renovering af Andelsbageriet i Dejret er tilsyneladende gået helt i stå. Geert: Der sker ændringer i Byparken, 
Rønde pga. opgradering af spildevandsanlæg. Distriktsrådet og Åbent vand er med i processen med ændringerne. Oplyser at den 
indpakkede Per Kirkeby skulptur ved Trangbæk skyldes uenighed om nogle økonomiske midler som Handelsstanden har lagt i en 
Fond til Åbent Vand. 

            
4. Igangværende og forestående opgaver 

Stående aftale med Hans Grøn: Overdragelsesforretning, arkiv, projektor m.v., herunder adresseændring/CVR. Nr. sker efter 
generalforsamlingen 2018. 

 
    4.1   Orientering om status på Ebeltoft gl. Præstegård efter offentligt møde 6. sept. 2017 
              Thorkild Hansen har indsendt forslag om at Præstegården udpeges som emne til restaurering i regi af Real Dania  
                   Byg og Landsforeningens igangværende kampagne vedrørende potentialet i bygningsarven. 

 

               4.2     Status vedrørende BLIS medlemmers evt. deltagelse i fotoprojekt.  
                         19.06. 2017 Brev fra Syddjurs Kommune, bevilget kr. 25.000 til fotoprojekt. BLIS skal afgive svar. 
                              Da det ikke har været muligt at finde frie kræfter til at løse opgaven, har Thorkild Hansen meddelt Kommunen, at  
                                  BLIS desværre ikke kan påtage sig opgaven. 
 

               4.3     Opfølgningspunkter 
                         - Frivilligfredag den 11. september – Geert Hallberg. 
                                 Geert deltog for BLIS og Åbent Vand.55 foreninger deltog. Arrangementet var samlet set dårligt besøgt. 
                              - Nedergade 40, Ebeltoft, hvad sker der efter Ankestyrelsens afgørelse. 
                                 Se pkt. 1. Forvaltningen har endnu ikke behandlet sagen. 
                              - Strandvejen 23, Ebeltoft opførelse af flere boliger i strid med lokalplan 177. 
                                Der er nu meddelt afslag til bygherren på projektet. Det er tydeligt, at Ankestyrelsens afgørelse har  
                                    indebåret en forvaltningsmæssig opstramning omkring forvaltning af lokalplan 177. 

                 - Anbefalinger til Syddjurs Kommune om procedure ved håndtering af kulturarvssager 
           Jens Kannegaard viderebringer forslagene gennem Bevaringsrådet. 
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    4.4     Drøftelse af BLIS’ 10 års jubilæum den 28. november (næste møde er planlagt til 8.  
              november – fg formand foreslår at flytte næste bestyrelsesmøde til 28. nov. og samtidig 
              fejre jubilæet ved et fælles måltid og samtidig aflyses julemødet 6. december. Desuden 
              forslag om en eventuel artikel i lokalpressen om BLIS og 10 års jubilæet. 
              Beslutning: Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 28. nov. kl. 16.30 på Kulturhotellet, Rønde.  
                   Kl. 18.30 fejres BLIS’ 10 års jubilæum med spisning (for egen regning)på Restaurant Bag Søjlen, Rønde.  
                   Hans Grøn,  initiativtager i sin tid til stiftelse af BLIS inviteres med som gæst – Thorkild Hansen inviterer.  
                   Geert Hallberg bestiller lokale på Hotellet og reserverer bord hos Bag Søjlen. 
 
    4.5  Fastlæggelse af dato for 1. møde i januar 2018 samt dato for generalforsamling, herunder  
             form, indhold, hvem der er på valg, hvem modtager genvalg samt kandidater til  
             nyvalg. Endelig drøftelse af mulige emner som formandskandidat. 

       Beslutning: Første bestyrelsesmøde onsdag den 10. januar 2018. Generalforsamling afholdes uge 8 – i Teatersalen, 
Rønde - med fredag den 23. februar som første prioritet og torsdag den 22. februar som 2. prioritet. Geert Hallberg 
laver forhåndsreservation og afgiver endelig booking, når Thorkild Hansen melder tilbage om foredragsholder. Ordinær 
generalforsamling kl. 18 til 19. Kl. 19.30 – 21.00 åbent arrangement med foredrag. Thorkild Hansen forsøger at få den 
ny formand for Nationalparken, Jørgen Blach til at give et indlæg. Alternativt forsøger vi at få Landsforeningens 
formand Karen Margrethe Olsen til at holde foredrag. 

                                 
                                På valg som bestyrelsesmedlem er:  
                                      Thorkild Hansen (nf/fg. Fm, modtager ikke genvalg 

                                                         Jens Kannegaard, modtager ikke genvalg  

                                                         Klaus Bertram Mikkelsen, modtager genvalg 

                                                         Hans Nielsen – har endnu ikke taget stilling 

                         På valg som suppleant er:  

                                                   Kit Egefjord, modtager genvalg 
                                                   Der mangle p.t. en suppleant 
                                              
                                  Bestyrelsens øvrige medlemmer forventes at fortsætte:  Geert Hallberg (kasserer,)Ebbe Stender Hansen,  
                                  Eigil Nybo, Anna Søgaard Nielsen, Anne Marie Poulsen (overvejer dog stadig) 
                                  Opsummering: Der skal besættes 2 – måske 4 bestyrelsesposter samt 1 post som suppleant. 
                                  Via medlemslisten og netværk er identificeret 6 potentielle kandidater, som henholdsvis Hans, Anna og Thorkild  
                                  kontakter inden næste møde. Det er væsentligt, at der findes et formandsemne. 

 
       4.6    Orientering om udpegning af ny bestyrelse i Nationalparkrådet, herunder varetagelse af  
                        kulturarvens interesser samt drøftelse af BLIS’ fremtidige mulighed for en plads i  
                        Nationalparkrådet. 
 
                        I forbindelse med henvendelsen  til den ny formand Jørgen Blach orienterer Thorkild Hansen ham om situationen og  
                                opfordrer til at finde en løsning, som sikrer kuturarven i plads i Nationalparkens bestyrelse. 
 
5. Kontakt til medlemmer og markedsføring 
          Hjemmeside og presse. 
 
                    Hans Nielsen kontakter Hans Grøn vedrørende overtagelse af administration af BLIS’ Facebookside. 
                    Se i øvrigt pkt. 5.1 
                    Anna efterlyser BLIS pjecen. Geert har en del tilbage, men genoptryk/ny pjece er snart nødvendig. 

  
 5.1  Opfølgning på pressestrategi – indspil, nye artikler fra bestyrelsens medlemmer? 
 
                Der har været iværksat en del presseaktiviteter, se pkt. 1.    
                      Beslutning: Anne Marie Poulsen skriver en positiv artikel om Kejlstrup – med relevante fotos. 
                                         Anna Søgaard Nielsen skriver en positiv om boligbyggeriet med redesign af det gamle plejehjem overfor Kvickly. 
                                         Thorkild Hansen skriver en positivt kritisk om Kirkegadeudstykningen, Ebeltoft. Fotos Eigil Nybo 
                                         Artikel om BLIS’ 10 års jubilæum skrives op til generalforsamlingen – Thorkild Hansen, som kender  
                                         Historikken,  laver udkast til den ny formands videre håndtering. 
                                        Presseoplæg sendes til Thorkild Hansen, som varetager pressekontakten. 
 
 5.2  Forslag fra Anna Søgaard Nielsen om at bestyrelsesmedlemmernes telefonnumre oplyses på  
                BLIS’ hjemmeside. 
                Forslaget vedtaget. Eigil Nybo sætter telefonnumrene på hjemmesiden. 
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 5.3  Forslag fra Thorkild Hansen om indslag i spørgetiden ved kommende Byrådsmøde med  
                uddeling af pjecen ”Vores fælles skatkammer”, som jeg har skaffet en kasse af hos 
                RealDania. 
                Thorkild Hansen sørger for at hvert af byrådsmedlemmerne - i det nye byråd – får en pjece ved første møde i det nye år. 
 
6. Landsforeningen By og Land 
 Sept. 2017 Bl.a. artikel om udflytning af Center for Kulturarv tril Nykøbing F. 
          Thorkild Hansen orienterede om, at der er fremsat forslag om lempligere forvaltning af det indvendige i fredede bygninger for at  
              sikre mulighed for nutidigt liv. 
 
7.        Orientering fra udvalgsarbejdet (Udvalg oprettes efter behov og nedlægges når opgaven er løst.) 
 
               Høringsudvalget 

Thorkild Hansen, Anne Marie Poulsen og Eigil Nybo, som er tovholder for udvalget. 
            Se pkt. 1. Eigil Nybo laver udkast til høringssvar vedrørende Ebeltoftvej 30, 8400 Ebeltoft og afstemmer med  
            udvalget.  
            Anne Marie Poulsen ønsker efter afgivning af igangværende høringssag at udtræde af høringsudvalget. 
 

Rådet for Nationalpark Mols Bjerge 
Thorkild Hansen, BLIS’ repræsentant  
Det planlagte kulturudvalgsmøde på torsdag er aflyst, da Miljøministeren har fremrykket skæringsdato for ny bestyrelse. 
 
Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune  
Jens Kannegaard, BLIS’ repræsentant  
Jens Kannegaard var ikke til stede. 
 
Komitéen for Arkitektur- og bevaringsprisen 
Anna Søgaard Nielsen, BLIS’ repræsentant 
Arkitektur -og bevaringsprisen uddelt til et meget vellykket landsbyhus i Boeslum, se oplag på BLIS’ hjemmeside. Opfordring fra 
BLIS til at Komitéen tager initiativ til at få designet en ny præmieringsplakette til afløsning af glasplaketten. 
 
Ebeltoft Distriktsråd forskønnelsesudvalg 
Kit Egefjord, Anne Marie Poulsen og Anna Søgaard Nielsen. Kit Egefjord er BLIS’ repræsentant  
Kit Egefjord var ikke til stede. 
 
Kolindsund udvalget 

           Thorkild Hansen og Klaus Bertram Mikkelsen, som er tovholder. 
            Intet nyt. 
             
            Presseudvalget 
            Kit Egefjord, Ebbe Steder Hansen, Anna Søgaard Nielsen 
            Se pkt.5.1 m.fl. 
 

Hjemmeside 
Webmaster Eigil Nybo 

        
9. EVENTUELT: På Anna Søgaard Nielsen opfordring skal vi lige vende ”Beredskab Djursland-havbrug” 
           Thorkild Hansen, som er kontaktperson for Havbrugsgruppen Ebeltoft (medlem af ”Beredskabet”)orienterede om, at  
           ”Beredskab Djursland” ikke er en organisation, men alene et uformelt netværk af aktører, som individuelt og  
           sammen arbejder med at hindre udbredelsen af Havbrug i indre danske farvande samt fremme landbaserede,  
           bæredygtige recirkuleringsanlæg til opdræt af fisk. BLIS’ interesse ligger i varetagelse af risiko for negativ visuelt  
           indflydelse på kultur/ - kystlandskabet. 
  
10. Arrangementskalender for 2. halvdel af 2017 
 

11. Kommende bestyrelsesmøder / møder:   
 

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 AFLYST – flyttet til onsdag den 11.  Oktober. Kombineret jubilæums- og 
julemøde den 28. November, (som er stiftelsesdagen i 2007) - December: onsdag den 6. aflyses. 
 

14.10.2017 Thorkild Hansen 
                    Fg. formand 


