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Referat fra 11. Bestyrelsesmøde.
Onsdag den 22. april 2009, kl. 16

00

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

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

0.

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

1.

Siden sidst! Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort opremsning v/ Hans Grøn.
1.
2.
3.
4.

Møde den 26. marts 2009 i Lystøndeudvalget med planafdelingen, Syddjurs kommune.
Møde med PUK-udvalget den 26. marts kl. 14.00.
Offentligt møde om Nationalpark Mols Bjerge - 2. april 2009, Fuglsøcenteret.
Kvittering fra Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri for BLIS ansøgning (27. marts 2009).
Der var 14 projekter som søgte, og 7 fik grønt lys af bestyrelsen.

5. Ansøgning om dispensation for sommerhus på Egil Fichers Vej 21, Femmøller.
Der blev givet afslag på det ansøgte - pr. 27. marts 2009.

6. Årsmøde i Randers den 5. - 7. juni 2009.
7. Ændring af/ved en bevaringsværdig bygning (ejendom) i Hornslet bymidte.
Der var fra forvaltningens side indstillet til et afslag. Udvalget godkendte sagen men med en klausul - ”hvis der ikke kommer væsentlige
naboindsigelser”

8. 10. april 2009. Geert Hallberg retter forsørgelse til LAG Djursland v/ Niels Mors.
9. 8. april 2009 - sendt brev til Syddjurs kommune - PUK-udvalget. Angående anmodning om mandat til BLIS for
at forestå genrejsningen af Lystøndeskuret.
10. 8. april 2009 - brev til foreninger og enkeltpersoner. Angående planlægning af TEMA-møde om den bevarende
lokalplan for Ebeltoft midtby.
11. Facadeudvalget genetablering. Dagsorden modtaget den 14. april 2009.
Ad. 1 - Besluttet at fremsende brev, til PUK udvalget inden den 6. maj 09, med anmodning om mandat, til
opstartsfasen af og undersøgelser om genrejsning af lystøndeskuret.
Ad. 2 - Pkt. 8.
Ad.3 - Nationalpark Mols Bjerge – Der kommer et tilsvarende møde d. 7. maj 09, Hotel Ebeltoft Strand.
Ad.4 - Ansøgning LAG – er ikke endelig godkendt, afventer godkendelse fra Fødevarestyrelsen.
Ad.5 - Afslag på dispensationsansøgning, er nok givet pga. højden på stråtagets tagrygning.
Ad. 6 - BK og KT deltager muligvis i årsmødet, rimelige udgifter til deltagelse i mødet dækkes af foreningen.
Ad. 7 - Hornslet Bymidte – bevaringsværdig bygning. BK vil fortælle om dette på kommende bestyrelsesmøde.
Ad. 8 - GH, har fået bekræftet interessen for samarbejde.
Ad. 9 - HG har fået svar d.d. på mandat til at forestå genrejsning af Lystøndeskuret.
Ad. 10 - Tilkendegivelse fra Håndværkerforeningen v/Ole Buus, Handelsstandsforeningen v/ Hanne Sloth og
Ebeltoft Museum v/ Jacob Vedsted. Besluttet at mødet ikke kan nås afholdt inden sommerferien. TH og HG
indsender læserbrev til dagspressen umiddelbart op til arrangementet, hvis andre har lyst og tid vil det være
godt med flere indlæg.
Ad. 11 - JM har modtaget dagsorden, til stiftende møde.

2.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
 - GH har købt Domænenavnet for 350 kr. - www.BLIS.dk

3.

Forretningsorden i BLIS.
Jørgen Wichmann, Hans Grøn og Kaj Tipsmark er i udvalget for udarbejdelse af foreningsorden i BLIS.
Der udarbejdes i løbet af foråret 2009, forslag til en forenings-protokol.
Ingen nyheder fra udvalget!
 - KT er tovholder for gruppen.
 - Ikke yderligere siden sidst.

4.

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

 - Orientering om ansøgning fremsendt til Syddjurs Kommune, tilbygning til Marie Mølle i Ebeltoft.
Marie Mølle er privat eje, og har gennem mange år været ferielejlighed. Ejeren søger om at bygge til møllen og
ændre det til Luksus ferielejlighed. Der er en Tinglyst deklaration på ejendommen fra 1954. Om at kommunen
er forpligtet til at vedligeholde møllevinger, og møllehat. (Det vil være ærgerligt hvis denne sag ender som
sagen ved Slettehage Fyr).

5.

Kontakt til medlemmer.
1. Geert har fået domænenavnet www.BLIS.dk overdraget. - HURRA HURRA !!. Det var dejligt.
2. Nyt fra www-udvalget.
 - Udvalget har udarbejdet et udbudsbrev, som sendes til 4 firmaer. Der bruges de 10.000 kr. fra kulturpuljen
til hjemmesiden. Udvalget lægger vægt på Design - Fleksibilitet - og at siden skal være billig i drift.

6.

Landsforeningen By og Land.
Landsforeningen har indkaldt til Årsmøde i Randers den 5. - 7. juni 2009.
Se program for Årsmøde på foreningens hjemmeside. Hvordan skal BLIS være repræsenteret ved årsmødet?
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har afholdt inspirationsmøde i Fredericia og Odense. Deltagere (KT og (TH)
giver rapport/referat til bestyrelsen ved førstkommende lejlighed.

 - KT og TH vil orientere om årsmødet, på mødet d. 26. maj 09.
 - Hvis nogen fra bestyrelsen ønsker at deltage i Årsmødet, betales rimelige udgifter til deltagelse i mødet.

7.

Markedsføring af foreningen.
Lystøndeudvalget: Der er afholdt møde med Syddjurs Kommune den 26. marts 2009. Der er fremsendt anmodning
til Syddjurs kommune om at BLIS overdrages mandat til genrejsning af lystøndeskuret.
Sidste nyt fra udvalget!
Facadeudvalget: Der er indkaldt til 1. møde i det genetablerede facadeudvalg. Hvem der skal repræsentere BLIS
facadeudvalget, skal besluttes på nærværende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmedlem Jørgen Malling har som den eneste stillet sig til rådighed for udvalgsposten, og Jørgen har
allerede fået opbakning fra flere medlem i bestyrelsen.
Den bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby: BLIS´s henvendelse til udvalgte foreninger og enkeltpersoner har
indtil nu kun givet tilbagemelding fra tre. Hvordan kommer vi eventuelt videre?
Nationalpark 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 eller i Nationalpark
rådet? Høringssvar skal indsendes inden tirsdag den 30. juni 2009. Skal det gives et høringssvar, bør et udvalg
nedsættes.
Ad. 1 - Lystøndeudvalget – der er kommet mundtlig tilkendegivelse for modtagelse af brevet, fra Syddjurs
Kommune.,
Ad. 2 - Facadeudvalget – Mødet afholdes d. 24.april 09. JM repræsenterer BLIS, og han er villig til at opstille til
Formandsposten. Som suppleant blev valgt EBA. JM kan ikke deltage i det 1. møde på fredag, EBA deltager i
stedet.
Ad. 3 - Den bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby – Vi afventer d. 6. maj 09, der er tilkendegivelse fra
Håndværkerforeningen v/Ole Buus, Handelsstandsforeningen v/ Hanne Sloth og Ebeltoft Museum v/ Jacob
Vedsted.
Forslag fra GH, om at det nuværende Facadeudvalg kan ende op som, et råd der varetager hele Syddjurs
Kommunes interesser inden for bevaring af By, bygning og Landskab, der var forslag om navn til rådet ”Bygningsbevaring og Landskabskulturråd for Syddjurs Kommune”.
Ad. 4 - Nationalpark Mols Bjerge – Blis udvalg – TH, HG og EBA. Bestyrelsen for Nationalpark Molsbjerge,
skal bestå af 14 medlemmer, og de 12 af medlemmerne er navngivet(selvskrevet). Enighed om at BLIS bør stille
kandidat til rådighed til valg til én bestyrelsespost. Herudover bliver der et Råd for Nationalpark Mols Bjerge,
her besluttedes det at BLIS også bør opstille med et kandidatur.

8.

Aktuelle sager.
1. Thorkild Hansen orienterer om den seneste udvikling i planerne for ”Slagterigrunden m.m. - Ebeltoft
havneområde.
2. Maltfabrikken. Muligheder for fredning / bevarelse.
Den 26. marts 2009 møde med PUK-udvalget v/ Kirstine Bille m.fl. Fra BLIS deltog Anne-Mette, Ebbe, Geert, Thorkild og
Hans. Der er ikke udarbejdet referat fra mødet. Vi må derfor, og i fællesskab, efterfølgende uddrage/konkludere på hvilke
punkter vi er blevet klogere omkring hvad PUK-udvalget havde/har til sinds at stille op med Maltfabrikken og ejerens seneste
ønsker om nedrivning.

3. ”Kulturlandskabsudvikling Kolindsund” Scenarier for Kolindsund som rekreativt landskab.
Skal vi ikke nedsætte et Kolindsund-udvalg?

4. Fischers Park - Femmøller.
Skal der ikke nedsættes et udvalg som i samarbejde med lokalafdelingen for Danmarks Naturfredningsforening
arbejder på at få klarhed over hvordan der må udbygges i Fischers Park eller få igangsat forarbejdet til en
lokalplanlægning for området ?
5. Lokalplan 46 - ”Bevaringsværdige bygninger i Hornslet bymidte og facader og skilte i Hornslet”
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Benny Kristoffersen vil ved førstkommende lejlighed give en orientering om lokalplan nr. 46 Hornslet. Måske
kan det blive ved vores næste bestyrelsesmøde, som kan holdes i Hornslet som foreslået.
Ad.1 - På byrådsmødet i April blev Masterplanen for Slagterigrunden vedtaget. Det besluttedes at BLIS ikke vil
gøre indsigelse til Natur Klage Nævnet, af procedurefejl ved behandling af sagen.
Ad. 2 -Vi blev enige om at holde øje med hvad der sker i sagen, og evt. fotografere bygningerne og i området, for
på den måde følge bygningernes forfald.
Ad. 3 - ”Kulturlandskabsudvikling Kolindsund” – Udsættes, HG orienterer om det på et kommende møde.
Ad. 4 - Fischers Park – Femmøller – Der blev nedsat et udvalg, bestående af KT, GH og GK. KT er tovholder.
Ad. 5 -Lokalplan 46 - ”Bevaringsværdige bygninger i Hornslet bymidte og facader og skilte i Hornslet”. BK vil
fortælle om det på mødet d. 26. maj 2009 på biblioteket i Hornslet.

9.

Arrangementskalender for 2009.
1.
2.
3.
4.
5.

Den 18. maj 2009 - Offentlig møde om ”10 år med den Bevarende lokalplan for Ebeltoft Midtby.
Offentlig møde om Lystøndeskurets fremtid.
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 By- og
landskabskulturen i Syddjurs. Skal vi ikke nedsætte et udvalg som planlægger et dialogmøde?
Ad. 3 - Offentlig sejltur – Drøftes på næste møde.
Ad. 4 - Udflugt til Kolindsund – Efteråret 2009.
Ad. 5 - Der blev ikke nedsat et udvalg, tages op på næste møde. Forslag om at afholde et dialogmøde i uge 43 –
ugen efter efterårsferien.

Bestyrelsens kalender:
1. Møde i Facadeudvalget, Syddjurs Kommune, den 24. april 2009
2. Næste bestyrelsesmøde - tirsdag den 26. maj 2009. kl. 19.00 på Biblioteket i Hornslet.
3. Offentlig møde, torsdag den 7. maj 2009 kl. 1900 - Nationalpark Mols Bjerge. Hotel Ebeltoft Strand.
4. Senest den 30. juni 2009 - høringssvar angående Naturparken Mols Bjerge.

10.

EVENTUELT.
TH – forslag om at bestyrelsesmøder max. varer 2 tim. – at vi derved kan minimere længden på
bestyrelsesmøderne, ved at der er nedsat forskellige udvalg, og at der blot informeres om udvalgsarbejder og
beslutninger på bestyrelsesmøderne.

11.

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

Diverse udvalg:

Maj 26. maj (Hornslet - Biblioteket kl. 19.00)
August, onsdag den 12 - September, onsdag den 2 - Oktober, onsdag den 7 - November, onsdag 4 og
December, onsdag den 9.
Lystøndeudvalget består af:
www-udvalget består af:
Forretningsorden-udvalget består af:
Sejlturs-udvalget består af:
Nationalpark Mols Bjerge-udvalget består af:
Fischers Park – Femmøller:

Anne-Mette, Thorkild og Jørgen M. Thorkild, Benny og Geert. Hans, Kaj og Jørgen W. Jørgen M, Eiwind og Jørgen W. Thorkild, Hans og Ebbe Kaj, Geert og Grethe -

Tovholder: Jørgen M.
Tovholder: Thorkild.
Tovholder: Kaj.
Tovholder: Eiwind.
Tovholder: Thorkild.
Tovholder: Kaj.

Referat er sendt pr. mails til alle bestyrelsesmedlemmer!

Referat: AMS - 20. maj. 2009

