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2.1 LOKALPLAN | EGIL FISCHERS FERIEBY
Der er udarbejdet et revideret forslag til Lokalplan 426, der udsendes i fornyet politisk behandling med
efterfølgende offentlig høring.
2.2 KEND DIT HUS
Syddjurs Kommune har bevilget penge til en opfølgende annonce i Lokalaviserne. Det foreslås at bogen
kan afhentes hos Trangbæk, Hanne Sloth, Kolind Boghandel og Bog & Ide i Hornslet.
Der er til dato solgt 42 eksemplarer af Kend Dit Hus.
Kend Dit hus er omtalt i det seneste nummer af By og Land. Anna har taget initiativ til at udbrede kendskabet
til bogen, og Jyllands-Posten vil bringe en artikel. Vibe har taget kontakt til Weekend-Avisen om en eventuel
anmeldelse.
Der afholdes et online Fællesmøde med alle Distriktsrådende den 3. maj 2021. Næste møde afholdes i august 2021, og her vil der efter nærmere aftale med Alette Skov-Hansen være mulighed for at præsentere
Kend Dit Hus for Distriktsrådene.
2.3 SKILTNING
Arrangementet med Ebeltoft Handelsstandsforeningen som vært, der var planlagt til den 29. september
2020, er udsat indtil videre.
Anna kontakter Peter Olsen for en update.

2.4 TRÆER I SYDDJURS KOMMUNE
1. CYKELSTI TIL BOESLUM
Der er ikke midler i budgettet til omlægning af cykelstien og supplerende sti. Derfor arbejdes der stadig med
løsningen, hvor stien placeres langs Boeslumvej. I samarbejde med entreprenøren har administrationen
fundet en løsning, der sikrer bevarelse af størstedelen af træerne, mod at lodsejerne bliver nødt til at placere deres ledninger under cykelstien, fremfor i rabatten bag stien, over et stykke på ca. 150 meter. Der
pågår i øjeblikket forhandlinger med de pågældende ledningsejere.
2. STRANDGÅRDSHØJ
Der arbejdes på et Notat omkring beplantning og rabatter langs Strandgårdsvej, Den grønne græsrabat
langs vejens vestside bliver hele tiden udsat for forarmning i form af meget brede asfaltoverkørsler til nye
boliger samt fældning af træer i den karaktergivende Rønneallé. Notatet fremsendes til Forvaltningen/Trægruppen.
2.5 STRANDVEJEN 10
Anna orienterede om projektets stade.
2.6 STUDIETUR MED POLITIKERNE FORÅR 2021
Den planlagte Studietur den 25. maj 2021 må på grund af coronasituationen desværre aflyses. Der arbejdes med en ny dato i foråret 2022.
2.7 EBELTOFT I UDVIKLING
Der afholdes møde i Arbejdsgruppen Kystbyen den 4. maj 2021.
2.8 SOLCELLER
1. BLIS OG SOLCELLER
BLIS ønsker at engagere sig i debatten om solcelleanlæg på lokalbasis, Syddjurs Kommune. Det er helt afgørende at vi fokuserer lokalt, kun derved står vores argumenter stærke, vi bekymrer os om det smukke
landskab i Syddjurs.
Det er BLIS’ opfattelse, at opsætning af solcelleparker skal ske på et overordnet, velfunderet planlægningsgrundlag. Vi støtter arbejdet med, at produktion af vedvarende energi bliver en naturlig og velindpasset del
af fremtidens landskab.
2. KONTAKT TIL ARKITEMA | MAIL 11.04.2021
Arkitema/COWI har samlet set alle kompetencer til at kunne arbejde med energilandskaber, og vi har også
tæt dialog om det. Tilmed har jeg måske mulighed for at finde en lille pulje timer vi kan tilbyde, men på
ingen måde nok til et projekt. Derfor ville vi have stor interesse i at etablere et partnerskab, hvor vi kunne
afprøve værdier/potentialer for, hvordan man kan udvikle energilandskaber langt mere helhedsorienteret
end det foregår nu.
Jeg tror vi er nødt til hurtigst muligt, at hjælpe til med at få udviklet en bæredygtig best practice for energilandskaber imens vi venter på en ordentlig lovgivning på området. Jeg hører også, at energiselskaberne
savner lovgivning, de kan støtte sig til.
3. KONTAKT TIL PRESSEN | MAIL 11.04.2021
Eigil har kommenteret på en artikel på DR om solcelleanlæg på lavbundsjorder. Positiv tilbagemelding fra
journalisterne.
4. NYT PLANLAGT SOLCELLEANLÆG
PUK udvalget anmodede i september 2020 om at et planlagt solenergianlæg på 99 hektar ved Dalsgaard,
blev revideret i forhold til afgrænsning, landskabelige hensyn og stillingtagen til konfliktmateriale i projektbeskrivelsen.
Projektet er nu bearbejdet med det mål at fremsende projektet i en forudgående offentlighedsfase for
indkaldelse af idéer og forslag til en kommende planlægning.
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Projektområdet er beliggende i er bevaringsværdig højmose med lange kig og plantninger, herunder få
beskyttede diger. Projektet er meget synligt grundet det flade terræn/landskab. Opstiller foreslår, at
håndtere synlighed med grøn hegning. Alternativt foreslås det at undgå hegning, for at sikre udsynet under
solpanelerne, og dermed fornemmelse af det langstrakte landskab.

3. LANDSFORENINGEN BY OG LAND
3.1 BEMÆRKNINGER
Ebbe har fremsendt revideret adresseliste for BLIS til By og Land den 17. februar 2021. De senest indmeldte to medlemmer er eftersendt den 18. april 2021. Ebbe har derefter modtaget en kopi af By og Lands
mailingliste og krydsrevideret den. Den svarer til vores medlemsliste.

4. ORIENTERING FRA UDVALG
4.1 ARKITEKTUR- OG BEVARINGSUDVALGET
Ingen bemærkninger.
4.2 RÅDET FOR NATIONALPARK MOLS BJERGE | KULTURUDVALGET
10.03.2021
1. NATIONALPARKENS FAGLIGE UDVALG
• Natur og landskab
• Kultur
• Friluftsliv
• Erhverv
BLIS har en plads i Kulturudvalget og i Rådet.
2. NATIONALPARKEN GENERELT
•
•
•

Græsning og friluftsliv. Forskningsprojekt med blandt andet Københavns Universitet vedrørende udfordringer ved græsning i storfold og friluftsliv. Pågår
Realisering af formidlingsstrategi
Udgivelse af vandreguide Mols Bjerge-stien udgivet efterår 2020

3. KULTURUDVALGET SPECIFIKT
3.1 SOGNEPROJEKTET | BREGNET SOGN
Et undersøgelsesprojekt ned gennem vor forhistorie. Frivillige og fagpersoner deltager.
•
•

Åbne udgravninger i Bregnet Sogn. Sommeren 2021
Etablering af oldtidssti i Ringmose Skov forbi en unik koncentration og variation af oldtidsminder.
Opstart forår 2021

3.2 PROJEKT OPHAV
Et stort kulturprojekt med kunstmaler, filminstruktør og forfatter
• Borgerinddragelse. Refleksioner over forholdet mellem menneske og natur. Resulterer i en kunstfilm. Dialog med fonde forår 2021
3.3 NATUREVENTYR
En APP med stednære eventyr for børn 3 - 9 år. Opstart forår 2021
3.4 FRA EGEN HISTORIE TIL FÆLLES FORTÆLLING
Samarbejde mellem Syddjurs Bibliotek og Hans Sydow
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•

Formidling af oplevelser i naturen på baggrund af interviews. Opkvalificerer lokal viden. Soundwalk,
sommer 2021

3.5 KUNSTNERGRUPPEN DANE
• Udstilling af naturmalerier fra Nationalparken på Maltfabrikken. Påsken 2021
3.6 TANGDIGER
• Oprettelse af digelaug til restaurering af Ebeltofts tangdiger i efteråret 2021
3.7 ØRNBJERG MØLLE
• Gamle lydfiler fra tidligere beboere, Kan høres på stedet og på Ørnbjerg Mølles hjemmeside
3.8 KUNSTBOG
• Nationalparken udgiver en bog med Gøsta Knudsens fotos af finurlige og særlige steder i Nationalparken. Udgives efterår 2021
3.9 SOMMERHUSE
• Jacob Vedsted arbejder på en bog om de ældste sommerhuse i Fuglsø. Forår 2021
3.10
•
•
•

TRUEDE KULTURMINDER
Registrering af særlige og truede kulturminder. En fysisk bog og digital formidling. Pågår
BLIS har blandt andet meldt ind med baggården ved Kollerup Sti
Anna modtager gerne hints om ”truede kulturminder” i Nationalparkområdet

3.11 HÅNDVÆRKERDAG
• Samarbejde med BLIS og Ebeltoft Håndværkerforening. Primo 2021
NYT PUNKT:
3.12 HOLMEGAARD
• Der arbejdes med planlægning af en sommerskole på Holmegaard med deltagelse af 20 arkitektstuderende fra Det Kongelige Akademi i København. Eleverne skal på et 14 dages ophold opmåle og
registrere Holmegaard. Lektor Søren Vadstrup er kontaktperson på Akademiet.
4.3 BEVARINGSRÅDET FOR SYDDJURS KOMMUNE
1. MØDE
00
Næste Onlinemøde afholdes den 4. maj 2021 Kl. 8
Opdatering på Grønningen og Ebeltoft Gl. Præstegård.
2. ARKITEKTURPOLITIK
På opfordring fra BLIS, indstiller Bevaringsrådet, at man påbegynder arbejdet med udarbejdelse af en arkitekturpolitik for Syddjurs Kommune.
Eigil er tovholder for BLIS.
3. STUDIETUR 2021
Se. Pos. 2.6
4.4 HØRINGSUDVALGET
1. SOLCELLER
BLIS har den afgivet Høringssvar på to nye solcelleanlæg, og forventer af afgive Høringssvar i forbindelse
med en planlagt solenergianlæg på 99 hektar ved Dalsgaard, Pindstrup. Se Pos. 2.8
2.ANMODNING OM NEDRIVNING
Ejer af den bevaringsværdige ejendom Søvej 12 i Feldballe har trukket ansøgningen tilbage.
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3. NYBYGNING NØRREPORT 1. EBELTOFT
BLIS har afgivet Høringssvar i forbindelse med naboorientering og partshøring vedrørende opførelse af ny
bygning til catering. Høringssvaret kan ses på BLIS’ hjemmeside. Øvrige Høringssvar kan ses på Åben Indsigt på kommunes hjemmeside. Søg på Sag 20/103823.
4.5 PRESSEUDVALGET
Kari og Anna udarbejder en pressemeddelelse om renovering med reference til Kend Dit Hus.
4.6 ARRANGEMENTSUDVALGET
10.03.2021
Alle arrangementer er aflyst indtil videre. På listen står:
1. ARRANGEMENT OM SKILTNING
2. 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.
3. TVED PRÆSTEGAARD

5. STATUS FRA KASSEREREN
5.1 MEDLEMMER
BLIS har nu 83 medlemmer, heraf 37 husstands-medlemsskaber.
5.2 KASSEBEHOLDNING
Kassebeholdning er 16.060,20 kr.
BLIS har modtaget et gavebeløbet på kr.15.288,39 fra Ebeltoft Antologiforenings likvidering. Bestyrelsen
udtrykker taknemmelighed for, at Ebeltoft Antologiforening har valgt at betænke BLIS med dette beløb.
Udkast til regnskabet for 2020 er klar til at blive fremsendt til revisorerne. Det er fremsendt til Bestyrelsen.
Det blev godkendt med en bemærkning om, at der til Generalforsamlingen fremlægges et Notat over økonomien bag KDH herunder sponsorerne, idet det kun er en del af økonomien, der har passeret foreningskontoen.
Opkrævning for 2021 bliver afsendt snarest. Ebbe kontakter restanter telefonisk og udsender derefter
opkrævning til alle betalende i 2020 og alle restanter, som bekræfter deres medlemsskab.
På grund af Covid 19 er BLIS’ årlige Generalforsamling udsat til den 21. september 2021. Det foreslås derfor, at det nuværende kontingent fastholdes. Der udarbejdes særskilt regnskab for Kend Dit Hus.

6. EVENTUELT
6.1 NAVN
Anna foreslår, at foreningen skifter navn til Bygnings- og Landskabskultur Syddjurs, så navnet derved er i
overensstemmelse med navnet på vores hovedforening. Forslaget fremlægges med anbefaling om godkendelse på Generalforsamlingen i september 2021.

7. MØDERÆKKE
7.1 NÆSTE MØDE
Onsdag den 5. maj 2021 / Online
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Vi må nu være forsamlet 10 personer indendøre, men det foreslås, at vi først mødes fysisk, når alle er
vaccinerede.
7.2 BESTYRELSESMØDER I 2021 | ALLE MØDER 16:00 til 18:00
Onsdag den 9. juni 2021 / Online
Onsdag den 11. august 2021 | Kulturhotellet Rønde
Onsdag den 8. september 2021 | Kulturhotellet Rønde
Onsdag den 13. oktober 2021 | Kulturhotellet Rønde
Onsdag den 3. november 2021 | Kulturhotellet Rønde
Onsdag den 8. december 2021 | Søholtvej 11
Der afholdes Generalforsamling tirsdag den 21. september 2021 Kl. 17:00. Sted og Dagsorden udsendes
senere.
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