REFERAT FRA 20. BESTYRELSESMØDE I BLIS
Onsdag den 20. maj 2010 kl. 16 i Rønde.
Til stede. Hans Grøn (HG), Thorkild Hansen (TH), Geert Hallberg (GH), Eivind Wad (EW), Jørgen
Malling (JM), Benny Kristoffersen (BK), Kit Egefjord (KE), Anne-Mette Skifter (AMS), Jørgen
Wickmann Hansen (JW), referent..
Fraværende: Kaj Tipsmark (KT), Jeppe Kristian Hansen (JKH)
DAGSORDEN:
1, EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Forslag til ændrede vedtægter blev godkendt, jfr fremsendt referat af ekstraordinær
generalforsamling
Der henvises til de nye vedtægter på foreningens hjemmeside.
2. Kit Egefjord – Statusrapport for arbejdet i Nationalparkrådet.
KE er valgt til Nationalparkrådet, der refererer til bestyrelsen for nationalparken
Thomas Secher Jensen er formand for rådet.
Rådet skal indstille kandidater til bestyrelsen, og der kan vælges ét eller to rådsmedlemmer til
bestyrelsen.
Den 24. maj 2010 er europæisk nationalparkdag, hvor der vil blive iværksat et større antal
aktiviteter, der vil fortælle om Nationalpark Mols.
Befolkningen vil - i en offentlighedsfase - blive opfordret til at komme med konkrete projekter, der
kan realiseres i Nationalparkens regi.
Fristen for forslag er 18. september 2010.
Derefter skal der udarbejdes en plan for udbygning af nationalparken, og denne plan skal være
færdig inden 1. september 2011.
Der var enighed om, at BLIS skal opfordre medlemmerne til at komme med konkrete forslag til
aktiviteter.
3. Statusrapport for jernbaneudvalget
Udvalgets arbejde er afsluttet inden næste bestyrelsesmøde.
4. Statusrapport for Lystøndeskuret.
TH oplyste, at der har været afholdt møde med kommunens kulturudvalg og dettes formand, Jesper
Mathiesen, der gerne ser lystøndeskuret genrejst som et delformidlingscenter for kystkultur.
Der er overvejende stemning for, at skuret bør placeres på plænen.
Der skal udarbejdes lokalplan for skurets placering.

Bestyrelsen besluttede:
1. lystøndeudvalget tager et nyt møde med udgangspunkt i drøftelserne med
kommunens kulturudvalg
2. Kit Egefjord tilknyttes udvalget.
5. Statusrapport for Fiskerihavnen
Et afholdt møde er endt resultatløst, og Christina Kjær fra DOK-bio har forladt samarbejdet.
HG og TH holder et nyt møde med de interesserede.
6. Statusrapport for Maltfabrikken
HG orienterede om seneste nyt i sagen.
7. Politi- og retsbygningen på Torvet i Ebeltoft.
Bygningen overgår vederlagsfrit til Syddjurs Kommune, der skal træffe beslutning om, hvad
bygningen i fremtiden skal bruges til.
Flere interesserede er kommet med forslag til anvendelse af bygningen, bl. a. Ebeltoft Museum og
Kunstforeningen.
Det besluttedes, at HG skriver til Syddjurs Kommune med ønsker om at bevare bygningens ydre
udformning samt ønsker om, at der genetableres stiforbindelse til havneområdet.
8. BLIS’ høringssvar angående nedrivning af bygninger på landet
I to tilfælde - Agri og Blåkær - har BLIS haft nedrivningssager til høring.
I begge sager har BLIS anbefalet, at der ikke gives nedrivningstilladelse, subsidiært, at der stiles
krav til nyopførelse.
Naturfredningsforeningen og Ebeltoft Museum har givet udtryk for samme holdning.
I begge tilfælde er givet nedrivningstilladelse - uden at der er stillet krav.
Analoge tilfælde kan påvises fra Bygningsbevaringsrådet.
Kompetenceforholdene bør drøftes med kommunen med henblik på at få etableret et
bygningsbevaringsudvalg for hele kommunen.
9. Træfældning, statusrapport
Tilsyneladende fortsættes træfældningsprojektet.
Bestyrelsen er enig i, at sagen bør forfølges med en ny henvendelse til kommunen med spørgsmål
om formål med og omfang af træfældningen.
10. Thorsager Brugs - statusrapport
Lokalplanforslag er udarbejdet.
BLIS’ udtalelse går på , at der bør fastholdes en beplantning og en rumdannelse mod vejen.
11.Invitation til konference om byggeriets ildsjæle 1. juni 2010
TH (og evt andre) deltager.

12. Eventuelt
1.EW, JM og JW arbejder videre med sejltur, evt. i august. Eventuelt søge kulturpuljen
2. GH oplyste, at der er 49 medlemmer i BLIS.
Når skyldige restancer er indbetalt, når it-udstyr er betalt og når egenbetaling for it-arbejde er
indbetalt, er der ca 10.000 kr i kassen.
Mødet afsluttet kl. 18.15
Jørgen Wickman Hansen

