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Referat fra 12. Bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 26. maj 2009, kl. 19

00

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

Bestyrelsesmødet startede med spadseretur i Hornslet midtby - med Benny Kristoffersen som guide.
Tak for en rigtig god og spændende rundvisning, Benny

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. Lystøndeskuret, BLIS´s henvendelse har været i udvalget den 6. maj (11. maj) 2009 og BLIS har jvf. referat fra
udvalgsmødet fået mandat til at forestå et to-årigt projekt med henblik på genrejsning af skuret. Der er endnu
ikke modtaget en skriftlig tilbagemelding fra Syddjurs kommune.
2. Marie Mølle, Ebeltoft. Jvf. referat fra PUK-udvalgsmøde den 11. maj 2009 kan der nu laves en tilbygning til
møllen. Der forsøges herefter at få en aftale med ejeren om: 1, offentlighedens adgang sikres til møllen og 2, at
Syddjurs kommune får en forkøbsret på møllen.
3. Møde den 14. maj. 2009 med antropolog Suzan Tugcu, som fortale Hans og Thorkild om et forestående projekt:
”Fortællerværksteder- og vandringer i Nationalpark Mols Bjerge” Projekt skal gennemføres i samarbejde med
Museet for Syddjurs.
4. Offentligt møde om Nationalpark Mols Bjerge - 7. / 11. maj 2009, Hotel Ebeltoft Strand / Femmøller efterskole.
5. BLIS´s LAG-ansøgning er behandlet 1. gang i Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri. Ansøgningen skal
også gennem en 2. behandling, inden den endelige godkendelse kan gives. Karen Just vil følge op på sagen.
SIDSTE NYT! Sidst på eftermiddagen, mandag den 25. maj 2009, har jeg i mail fra ministeriet modtaget
tilsagn/godkendelse på vores LAG - ansøgning. Brev var vedlagt dagsorden som BILAG.
6. Offentligt møde om Lokalplan 177 - Den bevarende Lokalplan for Ebeltoft Midtby. BLIS´s henvendelse har
været på udvalgsmødet i PUK den 6. maj (11. maj) 2009, som en orienteringssag. I referat fra udvalgsmødet er
nævnt ” Forslag til mødedato, hvis udvalgsformanden kan og vil deltage” - BLIS har tidligere givet udtryk for at
formanden for PUK-udvalget kunne bestemme datoen. Ingen tilbagemelding fra Syddjurs kommune endnu.
7. NTM-udvalget har den 5. maj 2009 givet tilladelse til nedrivning af en faldefærdig bygning på adressen
Grønningen 13, Ebeltoft. (inden for området for den bevarende lokalplan nr. 177- Ebeltoft).
8. Facadeudvalget, Syddjurs Kommune, har afholdt møde den 24. april og 14. maj 2009.

2.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
 - Pt. Er der 39 medlemmer, der er 9 medlemmer i restance. Kassebeholdningen er pt. 2500,-kr. (når de 9
restancer er indbetalt) vil der være 3400,-kr. i kassen.
HG skal aflevere brev til GH, for at BLIS kan modtage Kultur midler på 10.000,-kr.

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

 - JM orienterede om at der er etableret et Ørnbjerg Mølle lav, og at der d. 3. juni 2009 er møde på Rådhuset
i Ebeltoft, Med deltagelse af Skov Og Naturstyrelsen.
 - EW er blevet kontaktet af en borger fra Ryomgård, vedr. idéforslaget med tegninger, som lægger op til at
fjerne den ene række bygninger i hovedgaden i Ryomgård (projektmager er ”Kopi”Meldgård)
 - GH – vedr. brugen af ”Hotellet”- salen er max. til 150 personer til møder, her tænkes på borgermødet. PUK vil arbejde på at finde et egnet lokale – gerne i Røndeområdet.
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 - GH, at BLIS bør være opmærksomme på fremtiden omkring Følle Mølle, vandmøllehuset ved bækken, ved
Føllebund, og Skovhuset ved siden af som er istandsat.

5.

Kontakt til medlemmer.
1. Nyt fra www-udvalget.
 - Der har været afholdt 2 møder i udvalget, og der har været individuelle arbejdsopgaver i gruppen. Der er 3
firmaer som er blevet bedt om at fremsende tilbud og oplæg til hjemmesiden. Der er indtil videre fremkommet 2
forslag. Det ene tilbud fra Freka tryk på 5000,-kr og 4.000,-kr. i drift om året. Det andet fra Attention 8 – med
tilbud på 32.000,-kr., og ingen drift udgifter. BLIS arbejder på samarbejde med Bygningskultur gruppen i
Norddjurs om samarbejdet til oprettelse af hjemmesiden, og derved kan prisen reduceres .
BLIS er indstillet på forslaget fra Attention 8 – med 16.000,-kr.
Hjemmesiden kan tidligst komme i drift 15.08.2009., og udvalget fik enstemmigt mandat til at arbejde videre med
forslagene.

6.

Landsforeningen By og Land.
Landsforeningen har indkaldt til Årsmøde i Randers den 5. - 7. juni 2009.
Se program for Årsmøde på foreningens hjemmeside. Såfremt nogen fra bestyrelsen ønsker at deltage i Årsmødet,
betales rimelige udgifter til deltagelse i mødet.
(KT og (TH) giver rapport/referat til bestyrelsen fra deres deltagelse i inspirationsmøde i henholdsvis Fredericia og Odense.

 - KT er blevet opfordret til at deltage i landsmødet.
 - TH har købet et par bøger ved det seneste landsmøde, bøgerne blev vist frem ved bestyrelsesmødet. Der er
mulighed for at låne bøgerne af TH.

7.

Markedsføring af foreningen.
Lystøndeudvalget:
En mindre presse omtale i Århus Stifts tidende. 2 artikler ”Lystøndeskuret skal op at stå” og Højt til loftet i skuret”
 - HG har talt med pressen(Dorthe Anker fra Århus Stifts tidende), og fortalt om at BLIS kan hjælpe Kommunen
med noget af forarbejdet til genrejsningen af Lystøndeskuret.
 - Off. møde om Lystøndeskuret, enighed om at det er for tidligt endnu.
 - Forslag om brainstorm på et kommende bestyrelsesmøde.
Facadeudvalget, Syddjurs Kommune:
 - EBA- Facadeudvalget har skiftet navn til Bevarings Rådet for Ebeltoft midtby.
 - Der er blevet valgt formand/næstformand i foreningen – Arkitekt Jens Mathiassen fra Håndværkerforeningen,
og Næstformand Jørgen Malling fra BLIS(følger Byråds valget).
 - På det 2. rådsmøde vedtages forretningsorden, og Gågaderegulativ for Ebeltoft By.
Den bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby:
 - Der arbejdes på at afholde et off. møde med politikere – der er modtaget positiv tilkendegivelse, afventer på
svar fra PUK.
Nationalpark Mols Bjerge-udvalget:
 - der er møde i udvalget d. 14. maj.09, og nyt møde d. 12.juni.09.
 - udvalget er indstillet på at fremsende bemærkninger til høringssvar.
Fischers Park - udvalget:
 - ikke nyt siden sidst.
Sejlturs-udvalget:
 - Undersøgt mulighed for sejlturen ”Kyst Kultur” med Skuden MS Solveig først i September. MS Solveig har
tilladelse til at sejle med 27 passagerer. Turen er berammet til ca. 10 tim. og turen vil koste 350 kr. (uden
forplejning) pr. deltager.

8.

Aktuelle sager.
1. Thorkild Hansen orienterer om den seneste udvikling i planerne for ”Slagterigrunden m.m. - Ebeltoft
havneområde.
 - Pkt. fjernes fra dagsorden, da lokalplanen godkendes i kommende uge.
2. Maltfabrikken. Muligheder for fredning / bevarelse.
(HG) giver en kort orientering

 - Arkitekt, Allette Lena Skov- arbejder på på indstilling af det 2. forslag til PUK. Kan efterfølgende ses på PUK
udvalgets hjemmeside.
 - Emnet tages op på næste møde.
3. ”Kulturlandskabsudvikling Kolindsund” Scenarier for Kolindsund som rekreativt landskab.
(HG) giver en kort orientering. Skal vi ikke nedsætte et Kolindsund-udvalg?

 - Valgt blev EW, TH og EBA.
4. Formidling i Nationalpark Mols Bjerge - Rapport udarbejdet af NIRAS for Destination Djursland.
(HG) giver en kort orientering.

 - Der skal være infoportaler i tilknytning til Mols Bjerge, f.eks. Karlsladen og evt. mindre portaler.
5. Lokalplan 46 - ”Bevaringsværdige bygninger i Hornslet bymidte og facader og skilte i Hornslet”
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Benny Kristoffersen vil som indledning, til nærværende bestyrelsesmøde, give en mindre guidet tur rundt i
Hornslet by.
 - Vi var på en spændende og interessant guidettur rundt i Hornslet, TAK for det Benny.

9.

Arrangementskalender for 2009.
1. Den 18. maj 2009 - Offentlig møde om ”10 år med den Bevarende lokalplan for Ebeltoft Midtby.
 - Der arbejdes på at stable et off. møde på benene.
2. Offentlig møde om Lystøndeskurets fremtid.
 - Fremtiden.
3. Offentlig sejltur langs syddjurs kyst - f.eks. i en kanalrundfarts båd.
 - Arbejder på tur i starten af September.
4. Udflugt til Kolindsund m.m.
 - Del af udvalgets oplæg.
5. 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?
Bestyrelsens kalender:
1. Landsforeningens Årsmøde i Randers den 5. - 7. juni 2009.
2. Senest den 30. juni 2009 - høringssvar angående Naturparken Mols Bjerge.
3. Næste bestyrelsesmøde - onsdag den 12. august 2009.

10.

EVENTUELT.
GH – vil forsøge at finde et egnet lokale til kommende bestyrelsesmøde d. 12.08.09 i Rønde, kl. 16.00.
GK – vil sørge for kaffe/te til bestyrelsesmødet d. 12.08.09
Benny Kristoffersen har fået ny adresse: P. Vejsgaards Vænget 1, 8550 Ryomgård

11.

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

Diverse udvalg:

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:
Følle Mølle – udvalget
Kolindsund – udvalget
Dialogmøde – udvalget

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 Eiwind og Geert
Eiwind, Thorkild og Ebbe
Hans, Benny og Thorkild

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

Referat er sendt pr. mails til alle bestyrelsesmedlemmer!

Referat: AMS - 10. august. 2009

