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Referat fra 18. Bestyrelsesmøde.
Onsdag den 10. februar 2010, kl. 16

00

Tegnestuen – Nørreport 4, Ebeltoft – mødelokale
Deltagere i mødet:
Hans Grøn (HG), Thorkild Hansen (TH), Kaj Tipsmark (KT), Jørgen Wichmann(JW), Jørgen Malling (JM),
Grete Kristensen(GK) og Anne-Mette Skifter (AMS).
Afbud / fravær:
Geert Hallberg (GH), 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.
3.
4.
5.
6.

jan. / feb. 2010 – Orientering om kommunens trafiksikkerhedsprojekter 2010.
medio jan. – Lystøndeudvalget afleveres deres rapport til Syddjurs Kommune v/ arkitekt Alette Skov-Hansen.
25. jan. 2010 Syddjurs kommune inviterer til møde om Dokbio og Fiskerihavnen i almindelighed.
26. jan. 2010 – Forslag til BLIS forretningsorden fremsendes til bestyrelsen.
26. jan. 2010 – BLIS modtager - Invitation til dialogmøde ang. Egnsarkiver i Syddjurs kommune.
29. jan. 2010 – BLIS modtager - Invitation til årsmøde og generalforsamling i landsforeningen for bygningsog landskabskultur, den 14 -16. maj 2010, Bornholm.
7. 2. feb. 2010 – Bekendtgørelse om nedrivning af bevaringsværdige bygninger, Gildespollen 2, Agri.
8. 2. feb. 2010 – Annonce om salg af Niels Viggo´s huse i Tved – Husene sælges ved tilbudsgivning.
9. 2. feb. 2010 – Møde på Eurohøjskolem ang. opstilling af kandidater til Nationalparkrådet.
10. 3. feb. 2010 – PUK – udvalget afholder udvalgsmøde i Thorsager. Ved mødet skal udvalget bl.a. se på forslag
til lokalplan nr. 334 – Brugsen i Thorsager.
11. 6. feb. 2010 – Landforeningens TEMA-møde i Dalum / Odense.

2.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
I kassererens fravær - orientere HG oplæg til årsregnskab m.m.
 - Regnskabet er sendt til revisor, 187 kr. i kasse beholdning, men Kassen skylder TH 6.000,-kr. der er lagt ud til
betaling for hjemmesiden.
 - Pt. 45 medlemmer
 - BLIS kan stadig få udbetalt 13.000 kr. til hjælp til indkøb af EDB-udstyr til foreningen.
 - Kvickly har betalt annoncen til generalforsamling.
 - Enighed om at ansøge i NORDEA Fonden/ Gl. Ebeltoft Sparrekasse, om midler til foreningen til at arbejde med.

3.

Forretningsorden i BLIS.
Forslag til BLIS forretningsorden er udarbejdet af Kaj og Jørgen W.
Forslaget fremlægges af forrretningsordens-udvalget. Bestyrelsen diskutere og kommentere forslaget.
 - Fint oplæg, der var enkelte rettelser bla. omkr. stemmeafgivelse, og forslag til at referatet senest var fremsendt
10 dage efter mødets afholdelse.
 - Forretningsordenen godkendes på næste møde.

4.

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

5.

Kontakt til medlemmer.
1. Nyt fra www-udvalget.
Vi skal finde en dag hvor bestyrelsen samles med henblik på at få lagt mere materiale ind på BLIS´ hjemmeside.
 - Forslag om at afholde et møde, hvor vi hver især kommer med tekst og billeder, og der så bliver vejledning
til hvordan det lægges ind på hjemmesiden. Dato følger senere.
 - TH havde forslag til strukturændring af hjemme siden.
2. Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen til et BLIS-logo.
 - Næste møde(der arbejdes på det)
3. Planlægning af den kommende generalforsamling.
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A. Valg til bestyrelsen:
På valg er Thorkild, Kaj, Jørgen M og Geert.

 - Alle ønsker genvalg.
B. Valg af suppleanter:
På valg er Eiwind eller Jørgen Wickmann Hansen

 - Ønsker begge enten genvalg som suppleant eller valg til bestyrelsen? Jørgen Wickmann Hansen
tilkendegav ved mødet, at han ønsker valg til bestyrelsen.
C. Vedtægtsændringer:
1. Bestyrelsen foreslår at vedtægterne § 2 – Forenings formål - ændres ved kommende generalforsamling:
Fra - Hos befolkning og myndigheder at skabe interesse og arbejde for:
a)
bevaring af kommunens værdifulde byer, bygninger og landskaber samt
b)
at der gennem ændringer og tilføjelser sikres et kvalitetsmæssigt samspil med eksisterende værdier.
Disse formål søges tilgodeset gennem oplysende virksomhed, rådgivning samt henvendelse til og kontakt med
grundejere, planmyndigheder og andre kredse med indflydelse på bybilleders og landskabers udformning.
Foreningens bestyrelse kan – indenfor muligt råderum og i særlige situationer – yde råd og støtte til istandsættelse
af bevaringsværdige bygninger.
Til -

BLIS – som er en frivillig, almen nyttig forening - ønsker at påvirke udviklingen i Syddjurs Kommune ud fra
devisen om, at skabe bosætning og rammer for ”det gode liv”, hvor æstetiske og arkitektoniske hensyn har høj
prioritet i relation til bynings- og landskabskulturen.
Hos befolkning og myndigheder at skabe interesse og arbejde for:
a)
bevaring af kommunens værdifulde byer, landsbyer, bygninger og landskaber samt
b)
at der gennem ændringer og tilføjelser sikres et kvalitetsmæssigt samspil med eksisterende værdier.
Disse formål søges tilgodeset gennem formidling / oplysende virksomhed, rådgivning samt henvendelse til og
kontakt med grundejere, planmyndigheder og andre kredse / interessenter med indflydelse på bybilleders og
landskabers udformning.

Foreningens bestyrelse kan – indenfor muligt råderum og i særlige situationer – yde råd og støtte til istandsættelse
af bevaringsværdige bygninger.
2. Bestyrelsen foreslår at vedtægterne § 6.1 ændres ved kommende generalforsamling:
Fra - at bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Man vælges for 2 år ad gangen. Første gang
vælges 3 og året efter 4 og så fremdeles. Der vælges 2 suppleanter. 1 er på valg hvert år.
Til – at bestyrelsen består af 9 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Man vælges for 2 år ad gangen. Første gang
vælges der ud over den bestående bestyrelse, yderligere 2 medlemmer. Fordeles så der er 4 og året efter 5 på valg
og så fremdeles. Der vælges 2 suppleanter. 1 er på valg hvert år.

Fremlæggelse af brev til medlemmer med forslag til vedtægtsændringer
Valg af bestyrelse og suppleanter. Der er givet tilsagn fra Kit Egefjord om, at hun vil være interesseret i at indgå i
BLIS bestyrelse som suppleant.
Generalforsamling. Eventuel.

6.

Landsforeningen By og Land.
Årsmøde og generalforsamling
14. – 16. maj 2010, Svaneke Bornholm
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur afholder sit årsmøde på Bornholm
Traditionen tro er der generalforsamlig, ledsagertur, foredrag og årsmødemiddag.
Thorkild giver en kort orientering om Landsforenings netop afholdte TEMA møde - Kulturlandskabet under pres - i
Dalum, den 6. feb. 2010.
 - TH beretter på næste møde.
I løbet af foråret 2010 – og når vejret tillader dette - vil Kaj og Jørgen W. udarbejde en mindre foto-registrering af
de tilbageværende stationsbygninger på banestrækningen Ebeltoft-Trustrup.
 - Næste møde

7.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Lystøndeudvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Det offentlige møde – som oprindelig var sat til mandag den 22. feb. 2010 - er imidlertid blev aflyst af Syddjurs
Kommune. En ny dato som p.t. er i spil er torsdag den 4. marts 2010.
Bevarings Rådet, Syddjurs Kommune:
Sidste nyt fra udvalget!
 - Der er møde d. 11. februar, JM deltager.
 - Spørgsmål til master der er opsat inden for den bevarende lokalplan, ved TDC(Bryggertorvet) og ved det Gl.
Mejeri. J, vil forhøre sig på mødet.
 - BLIS har valt ny suppleant til Bevaringsrådet, det er KT (EBA flytter).
Den bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby:
Hans Grøn arbejder med at finde en ny dato for JUBULÆUMSMØDET – i det tidlige forår.
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Fischers Park - udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Sejlturs-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget! – Skal udvalget nedlægges??
 - Vedtaget at det skal det ikke endnu.
Følle Mølle - udvalget
Sidste nyt fra udvalget!
Kolindsund-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Kaløvej - udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!

8.

Aktuelle sager.
1. Maltfabrikken. Muligheder for fredning / bevarelse.
(HG) giver en kort orientering. Er der ikke nogle fra bestyrelse som vil fremkomme med blog-indlæg / læserbrev.

2. Det gule Havnehus på Fiskerihavnen.
Syddjurs Kommune har afholdt et møde mandag den 25. jan. 2010 – TEMA: Dokbio og Fiskerihavnen.

 - Muligheden for DOKbio i Det gule havne hus, er midlertidig ikke en mulighed, jf. PUK.
3. Nedrivning af bevaringsværdige bygninger, Gildespollen 2, Agri.
4. Træfældning - som led i trafiksikkerhed.
5. Placering af diverse radiomaster indenfor området hvor - lokalplan 177, Ebeltoft Midtby - er gældende.

9.

Arrangementskalender for efteråret 2009.
Vinteren / Foråret 2010:
1. Februar / marts måned 2010 - Reception angående åbning af BLIS hjemmeside.
2. Marts 2010 - Halvoffentlitg møde om Lystøndeskurets fremtid.
 - Mødet er for en indbudtkreds af interessenter.
3. Offentlig sejltur langs syddjurs kyst - f.eks. i en kanalrundfarts båd.
4. Udflugt til Kolindsund m.m.
Bestyrelsens kalender2010:
1. 11. februar 2010 – Møde i Bevaringsrådet for Ebeltoft Midtby.
2. 16. feb. 2010 – Møde med Karen Just ang. Lystøndeskuret.
3. 25. februar 2010 - generalforsamling i BLIS – med foredrag af Erling Post og mødested i Feldballe
Præstegård.
4. 4. marts 2010 - MÅSKE!! Syddjurs kommune invitere til møde om genrejsning af lystøndeskuret.
5. 10. marts 2010 – 19. bestyrelsesmøde afholdes på Hotellet i Rønde.
Datoer for bestyrelsesmøder i 2. halvdel af 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.
BLIS kandidat – for indstilling til en plads i Rådet for Nationalpark Mols Bjerge. Er der forslag?
 - Vedtaget at Kit Egefjord indstilles til Rådet, brev sendes inden d. 1. marts 2010.
 - EW, har foreslået at bestyrelses møde flyttes til kl. 18.00 eller senere. – Der var enighed om at kl. 16.00 var
passende.
 - JW, vil godt være referent fremover.
 - Kontakt til medlemmer, vil kassereren på tage sig.
 - Tak for kager Kaj.

11.

Kommende bestyrelsesmøder:
VINTER/FORÅR:

Diverse udvalg:

Marts: onsdag den 10 - April: onsdag den 14. - GENERALFORSAMLING, torsdag den 25. februar 2010.
Lystøndeudvalget består af:
www-udvalget består af:
Forretningsorden-udvalget består af:
Sejlturs-udvalget består af:
Fischers Park – Femmøller:
Følle Mølle – udvalget:
Kolindsund – 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. Kaj, Geert og Grethe Eiwind og Geert
Eiwind, Thorkild og Ebbe
Hans, Jørgen M og Ebbe Bjørn A.

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

Referat: AMS – 16. februar. 2010

