REFERAT | 99. BESTYRELSESMØDE 14. AUGUST 2019
DATO
STED
TIL STEDE

AFBUD

14. august 2019 KL. 16:30
Kultur Hotellet Rønde
Anna Søgaard Nielsen
Ebbe Stender Hansen
Eigil Nybo
Grethe Hoffmann
Hans Jakob Jakobsen

Formand
Næstformand og kasserer
Sekretær og Referent
Suppleant

Anne Marie Poulsen
Kari Baklund
Kit Egefjord
Klaus Bertram Mikkelsen

1. REFERAT
1.1 GODKENDELSE
Referat fra 98. Bestyrelsesmøde godkendt.

2. IGANGVÆRENDE OPGAVER
2.1 VELKOMSTCENTRET | STATUS PÅ HØRING/FOROFFENTLIGHED
2.2 BY&HAVN PROJEKTET
2.3 BAUNEHØJPARKEN RØNDE
2.4 PLANLÆGNING FOR EGIL FISCHERS FERIEBY
2.1 VELKOMSTCENTRET | STATUS PÅ HØRING/LOKALPLAN
Efter godkendelse af Lokalplan påbegynder man nu høringer af forskellige instanser, idet fredningsmyndighederne dog kan ikke udtale sig, før der foreligger et konkret projekt. Ansøgning om fondsmidler påbegyndes.
2.2 BY&HAVN PROJEKTET
Der bliver afholdt et offentligt møde den 3. september2019 i den gamle STARK BYGNING, der fremover skal
være mødested for alle aktører på dette projekt.
2.3 BAUNEHØJPARKEN RØNDE
Ingen bemærkninger.
2.4 PLANLÆGNING FOR EGIL FISCHERS FERIEBY
Syddjurs Kommune havde indbudt Nationalpark Mols Bjerge, Museum Østjylland og BLIS med henblik på at
få drøftet forventninger og ønsker til den kommende lokalplan for Egil Fischers Ferieby.
Arbejdsgruppen: DELOMRÅDER OG GRAD AF BEVARING
Kit og Eigil deltog i mødet den 29. juni 2019 på Rådhuset. Fint møde.
Arbejdsgruppen: BEVARINGSBESTEMMELSER
Der afholdes møde den 17. august 2019 på Rådhuset. Der er tilmeldt i alt 14 til arbejdsgruppen og herudover deltager repræsentanter for Grundejerforeningen Femmøller Strand samt Lotte Asving Donslund for
Syddjurs Kommune.

3. NYE OPGAVER
3.1 LISTE OVER OPGAVER
3.2 ARKITEKTFAGLIG RÅDGIVNING
3.3 PROJEKT KALØ STILLINGEN
3.4 FÆLLESHUS DEJRET BYGADE 25

3.5 STRANDVEJEN 10
3.6 PUBLIKATION KEND DIT HUS
3.1 LISTE OVER OPGAVER
Alle opfordres til at komme med indspil til listen. Den vi være grundlaget for vores arbejde i 2019 og 2020,
derfor vigtigt at alle bidrager.
3.2 ARKITEKTFAGLIG RÅDGIVNING
Ingen bemærkninger.
3.3 PROJEKT KALØ STILLINGEN
08.05.2019
Målet med projektet er at formidle fortællingen om Kalø-stillingen og Røndes betydning for udfaldet
af krigen i 1849, samt fortællingen om hærens march mod Dragsmur på Helgenæs.
Projektoplægget har være behandlet i Nationalparkens Kulturudvalg, og der er bevilget 30.000,- kr. til en
projektbeskrivelse.
3.4 FÆLLESHUS DEJRET BYGADE 25
Ingen bemærkninger.
3.5 STRANDVEJEN 10
06.03.2019
DjursBO har rettet henvendelse til Syddjurs Kommune om ejendommen Strandvejen 10, 8400 Ebeltoft, idet
der er indgået aftale om option på køb af Slagterigrunden i samarbejde med en privat entreprenør, med
henblik på realisering af det nuværende plangrundlag.
Projektets endelige udformning forventes gennemført ved et parallelopdrag, hvor tre anerkendte arkitektfirmaer inviteres til at give deres bedste bud på Slagterigrundens fremtidige arkitektur med udgangspunkt i
lokalplanens bestemmelser.
BLIS følger stadig sagen nøje.
3.6 PUBLIKATION KEND DIT HUS
Indledende research er afsluttet, et ret omfattende arbejde, hvor vi nu har været rundt i Syddjurs Kommune, for at finde de rigtig gode eksempler på de hustyper, vi vil anvende i Publikationen. På baggrund heraf
foreligger der nu en liste til fotoopgaver, med adresser og kontaktpersoner.
Vi er således ved at være klar til det videre arbejde med layout, tekst og fotografier. Vi vil arbejde med et
kvadratisk format på 24x24 cm med dobbelt opslag, og med en struktur, der er bygget op over 3x6 felter.
En noget stram stuktur, med da siderne indeholder mange forskellige grafiske elementer, kan det være nødvendigt. Isometri øverst til venstre, hovedfoto, tekster og skema er fast, så kan der rykkes rundt på fotos,
supplerende illustrationer, etc., og de kan gå over een eller flere felter.
Vi går i gang med at skrive tekster, og Kari vil fungere som redaktør. Vi mangler tekstforfattere til SOMMERHUSE og til den endelige tekst om LANDBRUG, hvor Lea Glerup Møller fra Museum Østjylland har været behjælpelig med grundlag for teksterne.
Arbejdsmøder afholdes på Egils Cafe i Femmøller. Næste møde efter nærmere aftale. Vi kunne godt bruge
lidt assistance, der foreligger nu et stort arbejde med foto, tilladelser hertil samt tekster og layout.

4. LANDSFORENINGEN BY OG LAND
4.1 MØDER
Kursus i Kommunalplanlægning den 24. august 2019 i Odder. Anna deltager.
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4.2 BEMÆRKNINGER
Alle BLIS’ medlemmer kan få tilsendt Nyhedsbrev ved henvendelse til Foreningen.

5. ORIENTERING FRA UDVALG
5.1 ARKITEKTUR- OG BEVARINGSUDVALGET
12.06.2019
På Dagsorden for PUK-Udvalgets møde den 12. juni 2019 anføres at:
Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, at BLIS´s henvendelse drøftes.
På mødet fastholdt PUK-Udvalget beslutningen om, at næste uddeling af prisen finder sted i 2020 med en
bemærkning om at: Såfremt BLIS i dette forløb kan udvikle en mindre omkostningstung arbejdsproces, vil
udvalget genvurdere årlige uddelinger.
Ebbe påtænker at indkalde alle parter til et arbejdsmøde i efteråret, hvor man kunne drøfte ideer, projektudvikling og arbejdsfordeling i forbindelse med Arkitektur- og Bevaringsprisen.
5.2 RÅDET FOR NATIONALPARK MOLS BJERGE | KULTURUDVALGET
Sekretariatsleder Mika Leth Pedersen går på pension den 1. november 2019.
5.3 BEVARINGSRÅDET FOR SYDDJURS KOMMUNE
1. PUBLIKATION KEND DIT HUS
Se Pos. 3.6
2. OPDATERING AF SAVE REGISTRERING
I 2018 var der afsat en pulje til SAVE registrering af ejendomme i Syddjurs Kommune, men der er enkelte
områder, som endnu ikke er registreret. Bevaringsrådet anbefaler, at der afsættes en ny pulje til registrering af bevaringsværdige ejendomme i de resterende områder.
Bevaringsrådets formand Ole Sørensen har udarbejdet oplæg til indstilling, som behandles på næste møde.
3. NÆSTE MØDE
00
Næste møde i Bevaringsrådet afholdes tirsdag den 12. september 2019 Kl. 8
5.4 HØRINGSUDVALGET
1. HØRINGSSAG | JERNBANEGADE 6 ALTAN
Syddjurs Kommune har den 1. juli 2019 meddelt byggetilladelse til nedrivning af nuværende altan og opsætning af ny altan på Jernbanegade 6, 1tv. 8400 Ebeltoft.
Værnet udføres I fibercementplade, malerbehandlet som husets facade med en opdeling udført I henhold til
fabrikantens anvisninger. Over dette monteres der en hvid altankasse, der følger husets hvide bånd.
Hmm…
2. HØRINGSSAG | TAGALTAN
Syddjurs Kommune har den 17. juni 2019 modtaget ansøgning om etablering af en tagaltan på adressen
Adelgade 11 G 2.tv. Ejendommen er beliggende indenfor Lokalplan 206 ifølge Forvaltningen. Det er BLIS’ opfattelse at den Bevarende Lokalplan 177 også er gældende for dette område.
3. HØRINGSSAG | KOLIND PRÆSTEGAARD
Syddjurs Kommune har modtaget en forespørgsel om nedrivning af bevaringsværdig bygning på Nødagervej
i Kolind. Det drejer sig om præstegården og konfirmandstuen ved Kolind Kirke.
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Præstegården er i september 2017 registeret som bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 2. Denne bevaringsværd er dog ikke godkendt endnu, det vil den formelt først blive med vedtagelsen af den nye Kommuneplan i sommeren 2020.
5.5 EBELTOFT DISTRIKTSRÅD / SAMARBEJDSUDVALG
Ingen bemærkninger.
5.6 PRESSEUDVALGET
12.06.2018
I en artikel i Politiken Byrum den 15. maj 2019, foreslår Landsforeningen, at indføre otte regionale bygningskulturråd, der skal kunne nedlægge veto mod nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Det er vores opfattelse, at problemet med de mange tilladelser til nedrivning også ligger i manglende lovbeskyttelse af bevaringsværdige ejendomme. Efter en kontakt til Politiken har vi fået tilsagn om optagelse af et debatindlæg,
Eigil udarbejdet revideret udkast, der er sendt til Anna for kommentar. Udkastet sendes til Landsforeningen
for kommentar.
5.7 ARRANGEMENTSUDVALGET
1. BETYDNINGSFULDE HAVER
Fint arrangement på Clausholm Slot den 18.juni 2019, med 34 deltagere. Et par foto på hjemmesiden.
2. BEVARING GENNEM BENYTTELSE
Besøg på Møllerup Gods. Grethe undersøger mulighederne for at afholde dette offentlige arrangement i uge
38 fra den 16. til den 20. september 2019. Grethe følger op, og kontakter Møllerup for aftale om dato.
3. BLIN/BLIS ÅRLIGT MØDE MELLEM BESTYRELSERNE
BLIS står for arrangementet i år. Invitation er udsendt til rundvisning på Maltfabrikken og efterfølgende
traktement på Ebeltoft Gårdbryggeri den 27. august 2019. Invitation udsendt 2. juni 2019 med tilmelding
senest 14. august 2019. Der deltager 9 fra BLIN’s bestyrelse og 11 fra BLIS’ Bestyrelse.
4. FOREDRAG OG TURE
Foredrag om Friis & Moltkes arkitektur i Syddjurs Kommune. Anna kontakter arkitekt Jørgen Thomsen, der
om nogen er kender af F&M’s arkitektur, om et foredrag i foråret, eventuelt kombineret med en efterfølgende studietur.
5. FOREDRAG
BLIN inviterer til foredragsrække om Bauhaus torsdag den 31. oktober 2019 og torsdag den 7. november.
2019. Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenå. Se LINK på hjemmesiden.

6. KULTUROPGAVER
6.1 BYGNINGER
BLIS følger sagen om lovliggørelse af et værksted på ejendommen Stenhøjevej 7 i Femmøller. Ejendommen
ligger i et område, som er foreslået udpeget som særligt kulturmiljø. Det er derfor meget vigtigt, at vi følger
sagen nøje under Åben Indsigt på kommunens hjemmeside.
Der er ansøgt om lovliggørelse, se under Sags. No. 19/5312. Værkstedsbygningen er benævnt Udhus…
6.2 LANDSKAB
Ingen bemærkninger.
6.3 SCREENING AF KULTURMILJØER
Ingen bemærkninger.
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7. STATUS FRA KASSEREREN
7.1 KASSEBEHOLDNING
Kassebeholdning 14.800,00 kr. 69 medlemmer.

8. EVENTUELT
8.1 HENVENDELSE
Anna har fået en henvendelse fra en arkitektstuderende, Mie Lise Bech, der spørger om BLIS kunne pege på
et egnet emne til et afgangsprojekt om et bevaringsværdigt hus eller landejendom. Vi foreslår den bevaringsværdige gård på Dejret Bygade 25.

9. MØDERÆKKE
9.1 NÆSTE MØDE
Onsdag den 11. september 2019 Kl. 16:30
OBS:
Mødet er No. 100, og i den anledning vil Anna gerne invitere os til at vi holder mødet hos hende:
Holme Bygade 23.
9.2 BESTYRELSESMØDER
Onsdag den 09. oktober 2019 Kl. 16:30 | Kulturhotellet Rønde
Onsdag den 13. november 2019 Kl. 16:30 | Kulturhotellet Rønde
Onsdag den 04. december 2019 Kl. 16:30 | Kulturhotellet Rønde
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