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Referat fra 16. Bestyrelsesmøde.
Onsdag den 4. november 2009, kl. 16

00

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

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.

8. okt. 2009 - Planlægningsmøde for afholdelse af jubilæumsmøde for den bevarende lokalplan, Ebeltoft
midtby, blev afholdt på Hans tegnestue.
 - Mødet blev aflyst, forsøges at gennemføres senere.
Kommunens tænketank- afdelingen for mobile scener - har fået udarbejdet en summarisk gennemgang og
vurdering af Maltfabrikken v/ arkitekt Jørgen Toft Jessen.
* * Efter aftale med Kristian Krog vedhæftes Toft Jessens notat.

3.
4.

5.
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2.

14.okt. 2009 - BLIS indstiller kandidat til billedkunstrådet - arkitekt Jytte Wainø, Ebeltoft.
 - Brev afsendt til Syddjurs Kommune.
15. okt. 2009 - Thorkild og Hans - møde med initiativtager til DOKBio Kristiane Kjær, på Hans tegnestue.
Mødet havde (KK) ønsket, for at høre nærmere om mulighederne for placering af DOKBio i en del af
Lystøndeskuret.
18. sept. 2009 brev fra KULTURPULJEN - og meddelelse om at BLIS var bevilget kr. 12.000,00 til dækning af
udgifter i forbindelse med afholdelse af KULTURMØDET i Kulturministeriet den 22. okt. 2009.
Det oprindelige budget for kulturmødet var på kr. 19.000,00 og det reducerede budget var efterfølgende på kr.
17.000,00. Vi manglede da kr. 5.000,00 for at få balance i regnskabet, og dette beløb blev der arbejdet hårdt
på at fremskaffe. Det lykkes til sidst - som I jo ved.
 - NORDEA sponsorerede med 3.000,-kr. KVICKLY betalte for annoncering. Leje af lokale betales af
kassebeholdningen.
20. okt. 2009 - Syddjurs kommune har i annonce efterlyst kandidater til Kulturpris 2009.
21. okt. 2009 - Hans Grøn aflyser Jubilæumsmødet inden det bliver annonceret. Aflysningen skyldes at 2
vigtige mødedeltagere meldte fra i sidste øjeblik.
22. okt. 2009 afholdelse af KULTURMØDE i Kulturministeriet. Det blev på alle måder et godt møde. De i
bestyrelsen som ikke kunne afse tid til at deltage i mødet er gået glip af en god oplevelse.
27. okt. 2009 NTM-udvalget har som pkt. 1 på udvalgsmødet en orientering om anvendelsen af Det gamle
pakhus på Skødshoved havn.
27. mail 2009 henvendelse fra BLIS medlem Hanne Kroghede, Dejret, angående afdøde sognefoged Niels
Viggo Madsens huse i Tved by.
27. okt. 2009 - Modtaget et debatforum (blog) om Maltfabrikken. Videresendt til BLIS medlemmer m.m.
28. okt. 2009 PUK-udvalget - Præsentation af indsatsområder - Områdefornyelse Kolind Midtby. Forslaget
som et A4 hæfte kan ses på PUK-udvalgets hjemmeside.
28. okt. 2009 - Mail fra Knud - E. Raahauge om at han syntes at BLIS bør være med i Nationalparkrådet.
1. nov. 2009 Ebbe Bjørn Andersen - meddeler at han ikke kan deltage i årets sidste BLIS møder. Samtidig
fortæller Ebbe at han så godt som er flyttet til Sønderborg.
1. nov. 2009 Thorkild Hansen fremsender forslag til, at BLIS indstiller arkitekt Poul Erik Clausen som
kandidat til Kulturpris 2009.
2. nov. 2009 henvendelse fra landsforeningen By- og Land, om vi lokalt i BLIS vil hjælpe med at registrere de
tilbageværende stationsbygninger på banestrækningen Ebeltoft - Trustrup.
2. nov. 2009 - Geert orienterer om henvendelse fra Erik Dalgaard Eriksen, Vejle, angående det gamle pakhus
på Skødshoved Havn.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
 - 13.914,16 kr. er der brugt til kulturmødet. Pt. er der 700,-kr., plus der er indkommet nye kontingenter. Når
kulturmødet er gjort op er der 3.000,-kr.tilbage i kassebeholdningen.

3.

Forretningsorden i BLIS.
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Jørgen Wichmann og Kaj Tipsmark er i udvalget for udarbejdelse af foreningsorden i BLIS.
Der udarbejdes i løbet af efteråret 2009, forslag til en forenings-protokol.
(KT) undersøger hvordan forretningsordenen ser ud i beslægtede foreninger og udvalget vil herefter fremkomme
med en forslag til bestyrelses godkendelse.
 - Ikke yderligere siden sidst.

4.

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

5.

Kontakt til medlemmer.
1. Nyt fra www-udvalget.
 - GH – Har arbejdet lidt på Hjemmesiden sidst – opfordre til at andre også går ind på hjemmesiden.
2. Skal BLIS ikke ha` en grafisk profil?- et let genkendelig logo - som kan bruges på brevpapir mv.
 - Forslag til Logo – modtages/medtages til det første møde i 2010.
3. Kan BLIS ikke udsende mail til medlemmer - som en julehilsen og en invitation til åbning af BLIS hjemmeside?
-

6.

Landsforeningen By og Land.
Der er fremsendt en mail - hvor landsforeningen anmoder om hjælp til registrering af de tilbageværende
stationsbygninger på privatbanen Ebeltoft - Trustrup.
Er der nogle i bestyrelsen som vil påtage sig dette arbejde?
 - GH – besvarer mailen, TH og KT, påtager sig opgaven i foråret 2010 .

7.

Markedsføring af foreningen og status-rapport fra udvalgsarbejdet:
Lystøndeudvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Forslag til projektbeskrivelse for genrejsning af LYSTØNDESKURET bliver fremlagt af udvalget.
Efterfølgende er der diskussion og debat om oplægget.
 - Opsamling og beslutning om det videre arbejde med Lystøndeskurets genrejsning.
Bevarings Rådet, Syddjurs Kommune:
Sidste nyt fra udvalget!
 - Den 15/10 afholdt møde kun med 1 sag på dagsordenen.
 - JM forhørte sig hos Birgit Thoudal vedr. Glasmuseet.
 - TH – Stillede spørgsmål til ”Det Gamle mejeri” - 7 meter høj antenne og et Teknikrum – sagen har ikke været
i nabohøring?
Den bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby:
Sidste nyt!
 - AFLYST!! Datoen for mødet er onsdag den 28. oktober 2009.
Nationalpark Mols Bjerge-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
 - ingen bemærkninger
Fischers Park - udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
 - GH – har været på biblioteket for at undersøge om der er udgivet en bog om Eigil Fischer´s planer og
byggerier, det er der ikke umiddelbart. Forslag om at søge videre på Arkitektskolens bibliotek, eller i
Lokalhistoriskarkiv.
Sejlturs-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
 - ingen bemærkninger
Følle Mølle - udvalget
Sidste nyt fra udvalget!
 - ingen bemærkninger
Kolindsund-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
 - ingen bemærkninger
Kaløvej-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
 - ingen bemærkninger

8.

Aktuelle sager.
Eventuelt BLIS` høringssvar til forslag til Syddjurs Kommuneplan 2009, svaret skal være indsendt senest den 4.
nov. 2009 - altså i dag. Er der nogle som har forslag til et høringssvar?
 - HG – fremlagde og oplæste forslag til høringssvar, aftalt at høringssvaret fremsendes i dag efter dette møde.
1. Maltfabrikken. Muligheder for fredning / bevarelse.

BLIS



BY- OG LANDSKABSKULTUR I SYDDJURS

3

(HG) giver en kort orientering. Er der ikke nogle fra bestyrelse som vil fremkomme med blog-indlæg / læserbrev.
 - Sagen er bremset i Økonomiudvalget, politikerne vender sig til bevarelse i stedet for nedrivning. Det undersøges om der
er finansierings og overtagelses muligheder.

2. Det gule Havnehus på Fiskerihavnen.
Thorkild giver en kort orientering
 - TH – Kristiane Kjær arbejder stadig på at etablere DOK-Bio i tagetagen, da underetagen pt. er lejet ud til opbevaring af
fiskegrej

3. Det gamle Pakhuset på Skødshoved Havn.
Geert giver en kort orientering
 - GH – orienterede om at han var blevet kontaktet vedr. den tidligere korrespondance fra en borger i Vejle, denne havde
ikke tålmodighed til at vente længer på BLIS, så han tager sagen i egen hånd, og vil kontakte Kulturarvstyrelsen.

4. Niels Viggo`s huse mv. i Tved - Lokalplan nr. 261 for landsbyen TVED
(HG) giver en kort orientering.
 - BLIS kan evt. deltage i det 1. møde i 2010.

9.

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

November måned 2009 - Reception angående åbning af BLIS hjemmeside.
Vinteren / Foråret 2010:
Offentlig møde om Lystøndeskurets fremtid.
Offentlig sejltur langs syddjurs kyst - f.eks. i en kanalrundfarts båd.
Udflugt til Kolindsund m.m.
Bevarende Lokalplan for Ebeltoft midtby

Bestyrelsens kalender:
1. Næste bestyrelsesmøde JULEAFSLUTNING - onsdag den 9. december 2009 - tilmelding til Kaj
Forslag til kalender 2010, for bestyrelsesmøder:
VINTER/FORÅR:

Januar: onsdag den 13 - Februar: onsdag den 10 - Marts: onsdag den 10 - April: onsdag den 14.
GENERALFORSAMLING, torsdag den 25. februar 2010.

EFTERÅR/VINTER:

10.

August, onsdag den 11 - September, onsdag den 8 - Oktober, onsdag den 6 - November, onsdag 3 og
December, onsdag den 8.

EVENTUELT.
Thorkild orientere om Syddjurs kommunes KULTURPRISEN 2009.
Vil BLIS indstiller kandidat til KULTURPRIS 2009? I givet fald, kunne det så være arkitekt Poul Erik Clausen, Ebeltoft, eller en
anden kandidat.

 - PEC er aktiv i Træskibslauget, Æblefestival, Træskibssejlads mellem havnebyer, Fiskerihavnen, Det
Maritimemiljø og ”Den blå rute i Syddjurs”(Marguritruten). Det aftaltes at der indstilles på privat basis, til
KULTURPRISEN 2009.

11.

Kommende bestyrelsesmøder:
EFTERÅR/VINTER: December, onsdag den 9 - juleafslutning. Der udsendes ikke dagsorden til det sidste møde.

Diverse udvalg:

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:
Den Bevarende lokalplan – udvalget:
Kaløvej i Rønde – udvalget:

Referat er sendt pr. mails til alle bestyrelsesmedlemmer!

Anne-Mette, Thorkild, Jørgen M. og Grete
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, Thorkild og Jørgen W.
Hans, Jørgen M og Ebbe Bjørn A.

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

Referat: AMS – 4. januar. 2010

