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Referat fra 10. Bestyrelsesmøde.
Onsdag den 25. marts 2009, kl. 16

00

Nørreport 4 - Ebeltoft Sundhedscenter
Mødelokale på 1. sal - ovenover lægerne.

Deltagere i mødet:
Thorkild Hansen (TH), Jørgen Malling (JM), Geert Hallberg (GH), Benny Christoffersen (BC), Ebbe Bjørn Andersen(EBA)
Kaj Tipsmark (KT), Grete Kristensen(GK), Eiwind Wad(EW), Jørgen Wichmann(JW) og Anne-Mette Skifter (AMS).
Afbud / fravær:
Hans Grøn (HG).

0.

Godkendelse!
Referatet fra seneste møde skal godkendes.
Referatet blev godkendt.

1.

Siden sidst!Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort opremsning v/Thorkild Hansen.
VELKOMST TIL NYE BESTYRELSESMEDLEMMER.
1. Kort omtale af vores generalforsamling i Ebeltoft Folketidende.
2. Debatoplæg v/ Thorkild Hansen - Maltfabrikken i Ebeltoft - udviklingsperspektiver.
3. Forslag til Nationalpark Mols Bjerge - offentliggjort pr. 5. marts 2009.
4. Brev fra LAG Djursland - ”Bestyrelsen har besluttet at støtte med kr. 20.000,00”
Se vedhæftet brev, af den 13.03.2009, fra LAG Djursland.

5. Den 24. feb. 2009 gav Syddjurs kommune afslag på ansøgning om udvidelse af sommerhus, Gyvelvangen 13
6. Ændring af/ved en bevaringsværdig bygning (ejendom) i Hornslet bymidte.
7. Ansøgning om dispensation for sommerhus på Egil Fichers Vej 21, Femmøller.
8. Evt. ansøgning om pulje penge i Danske Bank - inden den 1. april 2009 - se ansøgningsskema
 - Husk – vi skal have omtalen med i Adresseavisen næste gang.
 - Maltfabrikken – se pkt. 8.2
 - Nationalpark Mols Bjerge – se pkt. 7.
 - LAG Djursland – se det vedhæftede brev.
 - Orientering om afslaget fra Kommunen.
 - Lokalplan 46, Hornslet – (BC)vil fortælle om bygningen ved et kommende møde.
 - Eigil Fichers Vej 21, Femmøller – se pkt. 8.4
 - Filen var ikke vedhæftet.

2.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
 - Den aktuelle kassebeholdning d.d. er 1.500 kr. + manglende indbetaling for medlemskontingent 3.200 kr.
 - P.t. er der 37 betalende medlemmer.
 - Hvis bestyrelsesmedlemmer har udlæg i forbindelse med BLIS, sendes en mail til Geert Hallberg, med oplysning
om udlæg og med Regn nr./Konto nr. hvor beløbet kan indsættes. Bilag afleveres ved først kommende lejlighed.
 - Det blev vedtaget at kontingent omfatter husstanden (200 kr. pr. husstand).

3.

Forretningsorden i BLIS.
Hans Grøn og Kaj Tipsmark udarbejder i løbet af foråret 2009, forslag til en forenings-protokol.
Et supplerende udvalgsmedlem skal findes til udvalget.
Jørgen Wichmann er valgt ind i udvalget.
(KT) har initiativet til at indkalde til møde.

4.

Kulturopgaver.
Eventuelle ”kulturopgaver” siden sidst: ”ordet går bordet rundt”-

 - (EW) om BLIS´s deltagelse i Natur Park Mols Bjerge
 - (GH) orienterede om at der arbejdes på at indkalde til et møde om ”Hotellet” i Røndes fremtid som Borgerhus.
Syddjurs Kommune inddrager mere og mere til Musikskolen og til Egnsteateret, og påtænker at bygge om i
”Hotellet”.
 - (JM) orienterede om opmåling af Møllehjulet på Ørnbjerg Mølle.
 - (TH) orienterede om at have set i Ebeltoft Folketidende, at Syddjurs Kommune frasolgte et stykke jord ved Øer.
 - Kystvejen 6, 8400 Ebeltoft – opførelse af 39 m² garage? – Ebeltoft Vig Fredningen.
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Kontakt til medlemmer.
1. Skal vi ikke sende formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen til samtlige medlemmer - via mail?
2. Hvordan går det med BLIS domæne?
3. Der skal nedsættes en udvalg som fremkommer med en foranalyse / behovsanalyse og forslag til foreningens
kommende hjemmeside samt anskaffelse af hardware/software. Se projektbeskrivelse i BLIS ansøgning.
Jeg har haft kontakt med formanden (Jan Rønne) i ”søsterforeningen” Bykultur i Norddjurs. Vi er enige om, at
et samarbejde bl.a. kan være, at vi få opbygget en hjemmeside over en fælles skabelon m.m.
 - Formandens beretning og referat fra generalforsamling er sendt til medlemmerne.
 - (GH) er i dialog med ejeren af domænenavnet, og vil sende en mail til (GH) – vi afventer.
 - Til udvalget blev valgt TH – BC – GH.

6.

Landsforeningen By og Land.
DE DANSKE HAVNE – Fortid, nutid og fremtid.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabs-kultur afholder inspirationsmøde i Fredericia

Deltagere i inspirationsmødet i Fredericia giver rapport/referat til bestyrelsen ved førstkommende lejlighed.

 - KT deltog i mødet i Odense og var begejstret for dette – KT vil gerne ved senere lejlighed orientere om mødet.
 - TH og KT deltog i mødet i Fredericia og var meget begejstret, og vil også gerne orientere ved senere lejlighed.

7.

Markedsføring af foreningen.
Der arbejdes videre med sagen i Lystøndeudvalget. Der arbejdes bl.a. med en mulighed for afholdelse af et
offentligt møde hvor alle interesserede kan komme til orde. Lystøndeudvalget giver en kort statusrapport efter det
seneste udvalgsmøde. Udvalget består af Thorkild, Jørgen og Anne-Mette.
Angående BLIS´s faste plads i et kommende facadeudvalg for Ebeltoft Bymidte - har vi officielt endnu ikke hørt mere
til denne sag.
I forslag Naturpark Mols Bjerge - side 11 - er der angivet hvilke myndigheder og organisationer som får en plads i
bestyrelsen. Vil det ikke være på sin plads at BLIS også blev repræsenteret i en sådan bestyrelse? Høringssvar skal
indsendes inden tirsdag den 30. juni 2009.
 - Mødet afholdes d. 26.03.09 kl. 13.00 hos Mika Leth, der orienteres om mødet på kommende møde.
 - Facade udvalg – vi afventer stadig.
 - Der er tvivl om hvorvidt BLIS kan få en plads i den kommende bestyrelse. Der bliver et RÅD for Naturpark Mols
Bjerge – her var det en mulighed at arbejde på at få en plads i dette RÅD. – Drøftes på næste møde(punkt på
dagsorden til kommende møde).

8.

Aktuelle sager.
1. Thorkild Hansen orienterer om den seneste udvikling i planerne for ”Slagterigrunden m.m. - Ebeltoft
havneområde.
2. Hans Grøn, orientering om Maltfabrikken. Muligheder for fredning / bevarelse.
Se vedhæftet notat, Syddjurs Kommune ”Scenarier for Maltfabrikken”

3. ”Kulturlandskabsudvikling Kolindsund” Scenarier for Kolindsund som rekreativt landskab.
Kommissorium for en analyse for fremtidsmulighederne for Kolindsund er instillet til byrådets godkendelse.
Se vedhæftet Kommissorium, Syddjurs Kommune Kolindsund.

4. Fischers Park - Femmøller. Egil Fichers Vej 21 - ansøgning om dispensation - orientering fra DN lokalafd.
5. Knud Erik Raahauge har tilsendt Syddjurs Kommune følgende:
”D.N. Lokalafdeling Syddjurs anmoder hermed høfligst om at få tilsendt tinglyste deklarationer til gennemlæsning, idet vi er
blevet gjort opmærksom på, at Egil Fischer ud over deklarationen om "godkendelse fra D.N." ofte, om ikke altid tinglyste
forskellige servitutter på de huse, grunde / udstykninger, som var i hans regi. Disse tinglyste servitutter skal naturligvis
overholdes, og de handler for det meste om: Højde på huset, bebyggelsesgrad af grunden, antal meter til nærmeste nabo, farve
på træværket og tagets materiale”

Der må snart udarbejdes et forslag til lokalplan for området Egil Fichers Park, Femmøller.
6. Lokalplan 46 - ”Bevaringsværdige bygninger i Hornslet bymidte og facader og skilte i Hornslet”
Benny Kristoffersen vil ved førstkommende lejlighed give en orientering om lokalplan nr. 46 Hornslet.
 - Lokalplan 321 – der er kommet rigtig mange indsigelser til lokalplan forslaget. Der er fjernet etagemeter fra
projektet i forhold til det oprindelige forslag. Skal behandles på PUK og ØKO udvalgsmøde, hvorefter det kan
indstilles til Byrådet.
 - 26.03.09 kl. 14.00 – 14.45 er der møde med PUK udvalget, på rådhuset.
 - Der var ingen kommentarer til Kommissorium.
 - (pkt. 1.7) – er fint indpasset – (HG´s)råd er at det ser fornuftigt ud(BLIS ønsker ikke indsigt)- (HG) svarer DN.
 - Drøftes på kommende møde – pkt. på dagsorden.
-

9.

Arrangementskalender for 2009.
1.
2.

Offentlig møde om ”10 år med den Bevarende lokalplan for Ebeltoft Midtby.
Offentlig møde om Lystøndeskurets fremtid.
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3.
4.
5.

Offentlig sejltur langs syddjurs kyst - f.eks. i en kanalrundfarts båd.
Udflugt til Kolindsund m.m.
Dialogmøde med politikerne inden kommunevalget 2009 (17. nov. 09), for at høre Deres stillingtagen til Byog landskabskulturen i Syddjurs.
 - 3. Er måske ikke realistisk – Der blev valgt et udvalg JM – JW - EW
Bestyrelsens kalender:
1. Torsdag den 26. marts Kl. 13.00 - Lystøndeudvalget afholder møde med planchef Mika Leth Petersen
angående Lystøndeskuret.
2. Torsdag den 26. marts, BLIS audiens ved formand for PUK-udvalget - møde kl. 14.00 angående
Maltfabrikken. (HG) fremkommer med dagsorden til mødet.
Hans, Anne Mette, Thorkild, Geert og Ebbe har givet tilsagn om at kunne deltage i mødet.
3. Senest 1. april 2009 - Ansøgning til Danske Bank ”Initiativpuljen”
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2009.
4. Senest den 30. juni 2009 - høringssvar angående Naturparken Mols Bjerge.

10.

EVENTUELT.
JM – forslag om byvandring i Ryomgård, Kolind og Hornslet og evt. andre hovedbyer i Kommunen. BC undersøger
muligheder for byvandring i Hornslet.
Der var forslag om et ekstrabestyrelsesmøde - aftalt til 26. maj 2009, BC vil undersøge om det kan afholdes i
Hornslet.

11.

Kommende bestyrelsesmøder:
Forslag til datoer for bestyrelsesmøder, på onsdage, i 2009:
VINTER/FORÅR:
EFTERÅR/VINTER:

Marts, onsdag den 25 - April onsdag den 22. – Maj 26. maj (Hornslet?)
August, onsdag den 12 - September, onsdag den 2 - Oktober, onsdag den 7 - November, onsdag 4 og
December, onsdag den 9.

Referat er sendt pr. mails til alle bestyrelsesmedlemmer!

Referat: AMS - 19. apr. 2009

