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BY- OG LANDSKABSKULTUR I SYDDJURS

Referat fra 3. bestyrelsesmøde.
Torsdag den 10. april 2008, kl. 1600.
Hotellet Rønde - Storstuen.
Deltagere i mødet:
Geert Hallberg(GH), Thorkild Hansen(TH), Hans Grøn(HG), Jørgen Malling(JM),
Jytte Wainø(JW ), Benny Christoffersen(BC), Ka,j Tipsmark(KT), og Anne-Mette Skifter(AMS)
Afbud:
Mie Dahl- midlertidig afbud til kommende bestyrelsesmøder(MD)

0.

Godkendelse!
Referatet fra senest møde skal godkendes.
Referatet blev godkendt.(det blev dog vedtaget at grå tekst ændres til sort – p.g.a udskrift på printer)

1.

Siden sidst!
Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde.
Hans Grøn orienterede om deltagelse i LAG-Djursland møde i Birkehuset i Tirstrup, den 27. marts 2008.
Der var enighed om at forsøge at søge økonomisk hjælp fra LAG-Djursland, TH og HG vil arbejde med et oplæg til
ansøgning om midler til etablering af BLIS(f.eks. hjemmeside).

2.

Medlemstilslutning.
Revideret medlemsfortegnelse og Adresse- og Mailliste fremlægges af Geert og Anne-Mette
HG og AMS sender nyhedsbrev ud til alle medlemmer i foreningen.

3.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
Pt. er der 5.779,60kr. i kassen.
Foreningens medlemmer er tilmeldt i Landsforeningen By og Land, med 21 medlemmer, og efter betaling af
kontingent til By og Land er kassebeholdningen ca. 4.300,00kr.

4.

Forretningsorden i BLIS.
Nedsættelse af udvalg som fremkommer med forslag til forretningsorden. Herunder udarbejdelse af foreningsprotokol.
HG vil gerne undersøge hvordan andre lignende foreningens forretningsorden, herudfra kan vi vurdere om BLIS
skal have en forretningsorden på nuværende tidspunkt.

5.

Kontakt til medlemmer.
Geert orienterer om oprettelse af domænenavn
Der skal undersøges nærmere om der fra andre hjemmesider kan danne en link til vores hjemmeside.
Geert har undersøgt om domænenavnet er blevet ledig, det var endnu optaget den 08.04.2008.
Det blev besluttet at have lidt tålmodighed endnu.

6.

Vedtægter.
De sidste underskrifter skal ”sættes på” vedtægterne.
Kopi af vedtægter skal sendes til vores bankforbindelse.
Benny og Kaj underskrev vedtægterne.

7.

Foreningsprospekt.
Jytte og Hans Grøn fremlægger tanker om hvordan et foreningsprospekt kan laves.
Der arbejdes videre med prospektet, som færdiggøres inden den 8. Maj 2008.
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Indmeldelse i Landsforeningen By og Land.
Kasserer Geert orienterede om kontakten til Landsforeningen.
Se pkt. 3

9.

Markedsføring af foreningen.
Jørgen Malling foreslår at foreningen indgår aktivt i arbejdet med at finde en god placering for rejsning af
Lystøndeskuret. Tegninger m.m. over Lystøndeskuret er fremskaffet af Anne-Mette - tegninger fremlægges. Hans
Grøn referere om sit møde med planlægningschef Mika.
Brevforslag til Syddjurs kommune - Godkendelse af foreningens brev til Syddjurs kommune.
Indsigelser til planstrategien, kan ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

10.

Aktuelle sager.
Thorkild Hansen orientere om den seneste udvikling omkring 2. masterplan for Ebeltoft havneområde.
Hans Grøn orientere om at Syddjurs kommune, har givet nedrivningstilladelse for Maltfabrikkens Spiresal.

11.

Arrangementskalender for 2008.
BLIS Temamøde i Rønde den 8. maj 2008.
Der skal træffes aftaler om medlemsmøder i foråret/ efteråret 2008.
Fastlæggelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder.
Benny udarbejder annonce til tema mødet den 8.maj.08.
AMS bestiller lokale til arrangementet.
Hans Grøn udarbejder forslag til kalender inden næste møde. Med bestyrelsesmøde og medlems møder/udflugter.
Forslag om medlemsudflugt i Syddjurs Kommune, d. 22.08.2008 med Vilfred Friborg Hansen d. kl. 14.00-18.00.

12.

Kulturminder i Syddjurs.
Kulturmiljø databasen? Mie Dahl har pr. mail orienteret om hendes snak med Syddjurs kommune ang. samarbejde
om videreudvikling af databasen..
Jørben Malling afventer.

13.

EVENTUELT.
Ingen bemærkninger.

14.

Næste møde torsdag d. 29. maj 2008 kl. 16.00 i Sundhedcenteret i Ebeltoft, Nørreport 4 1.sal
(mødelokalet ved siden af Hans Grøns tegnestue) (HG – laver kaffe og te)
(HG booker lokale)
HUSK: Medlemsmødet d. 8. maj 2008 kl. 19.00 i Aktivitetshuset Lillerup(v. siden af Adm.bygningen/Rådhuset i
Rønde)

Referent AMS
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