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Referat fra 4. Bestyrelsesmøde.
00

Torsdag den 29. maj 2008, kl. 16
Nørreport 4 - Ebeltoft Sundhedscenter
Mødelokale på 1. sal - ovenover lægerne.

Deltagere i mødet:
Thorkild Hansen(TH), Hans Grøn(HG), Jytte Wainø(JW ), Benny Christoffersen(BC), Ka,j Tipsmark(KT),
og Anne-Mette Skifter(AMS)
Gæst:
Knud Erik Raahauge(KER)fra Danmarks Naturfredningsforening
Afbud:
Geert Hallberg(GH), Jørgen Malling(JM),
Mie Dahl- midlertidig afbud til kommende bestyrelsesmøder(MD)

0.

Godkendelse!
Referatet fra senest møde skal godkendes.
Referatet blev godkendt.

1.

Siden sidst!
Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde.
Hans Grøn orienterede om BLIS arrangement i Rønde, torsdag den 8. maj 2008.

2.

Medlemstilslutning.
Hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer?
Det aftaltes at vi kunne være mere aktive med foreningens foldere.

3.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
HG fremlagde oversigt fra kasseren, der er nuværende en kassebeholdning på 5274,00 kr.
Der er et nyt medlem, Niels Vederø fra Hornslet.
KER indbetalte resterende 100,- kr. i medlemskontingent.

4.

Forretningsorden i BLIS.
Nedsættelse af udvalg som fremkommer med forslag til forretningsorden. Herunder udarbejdelse af foreningsprotokol.
HG og KT vil udarbejde oplæg hen i efteråret.

5.

Kontakt til medlemmer.
Vi er nu kommet på venteliste for kr. 75,00 i forbindelse med anskaffelse af domænenavnet: BLIS.
JW har forespurgt i banken, om støtte til oprettelse af hjemmeside, men ikke hørt fra banken endnu.
HG og TH vil ansøge om tilskud hos LAG, til oprettelse af hjemmeside(afventer svar fra Nordea, hvor meget de vil
sponsorere til oprettelse af hj. siden). LAG har ansøgningsfrist mandag den 22. sep. 2008.
BC vil finde eks. på forskellige hjemmesider som kunne være aktuelle som idéoplæg til udarbejdelse af BLIS ´s
hjemmeside.

6.

Vedtægter.
Kopi af vedtægter skal sendes til vores bankforbindelse.
HG fremsender foreningens original underskreven vedtægter til GH, som videresender denne til banken.

7.

Foreningsprospekt.
Supplerede prospekter kan trykkes efter behov. Bodil Bast Jørgensen som har hjulpet os med fremstilling af
ovennævnte prospekt afregner med Jytte Wainø / Geert Hallberg, jvf. aftale på seneste bestyrelsesmøde.
450,- kr. i omkostninger.

8.

Indmeldelse i Landsforeningen By og Land.
Hvornår modtager vi medlemsbladet?
HG følger op på dette med Landsforeningen.

9.

Markedsføring af foreningen.
Arbejdet med Lystøndeskuret er forsat i spil - afventer tilbagemelding fra Syddjurs kommune.
Jørgen Malling har i mail gjort opmærksom på BYGNINGSKULTURENS DAG 2008 - 13-14. sept. 2008. Er det
ikke et arrangement vi i BLIS kan involvere os i?
JM og TH nedsætter en arbejdsgruppe, til genrejsning af Lystøndeskuret.
AMS vil undersøge om der evt. er et planlagt arrangement, som vi evt. kan koble os på.
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Aktuelle sager.
Thorkild Hansen orienterer om den seneste udvikling omkring 2. masterplan for Ebeltoft havneområde.
Hans Grøn orienterer om at Syddjurs kommune har aktuelle planer, om at give / eller har givet, nedrivningstilladelse
til bygninger. - Bl.a. Skindergade 5 (det lille bindingsværkshus) og Adelgade 43, bagbygning.
Hans Grøn har modtaget telefonisk henvendelse ang. byggeri / terrænregulering på det ”Lodne hoved” i Egsmark.
Hans Grøn orienterer om korrespondancen med Syddjurs Kommune.
HG vil rette en forespørgsel til Miljø afdelingen v/Morten Hundahl, om byggeri/terrænreguleringen på det ”Lodne
hoved”.
Mht. nedrivnings tilladelse inden for den bevarende lokalplan i Ebeltoft By, beskriver Lokalplanen at Byrådet skal
give tilladelse til nedrivning, og ikke som det anvendes i praksis at udstede en administrativ nedrivnings tilladelse.
Foreningen er også uforstående overfor nedrivningen af forhuset på Nørrebakke nr. 6.
KER – Naturfredningsforeningen, fortalte om foreningens arbejder – f.eks. byggeaktivitet ved ”Den skallede isse”
ved Egsmark Strand.

11.

Arrangementskalender for 2008.
Der skal træffes aftaler om medlemsmøder i efteråret 2008.
Foreløbigt er der aftale om udflugt ”i det grønne” med borgmester Vilfred Friborg Hansen, fredag den 22. aug.
2008. Turen skal arrangeres, annonceres og planlægges.
Fastlæggelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder.
GH arbejder på at få aftalen på plads med Vilfred Friborg Hansen til den 22. aug. 2008 – kl. 14.00 – 18.00.
GH, JW og BC arbejder på planlægning af turen, der er stillet forslag om evt. at turen kan sluttes af med fælles
spisning af medbragt mad. Der var forslag om at turen betales via busbilletter.

12.

Kulturminder i Syddjurs.
Afventer Syddjurs kommunes reaktion på vores fremsendte forslag til samarbejde på dette felt.
HG vil orientere bestyrelsen.

13.

EVENTUELT.
Formand Hans Grøn - foreslår på opfordring - at bestyrelsen afslutter nærværende møde med et besøg i nærliggende
beværtning, og der ønske hinanden en rigtig god sommerferie.
Forslaget blev efterkommet – med en gå tur rundt på havne arealet og afslutning på Hyttefadet.
Havnearealet blev besigtiget med henblik på en evt. fremtidig placering af Lystøndeskuret. Bestyrelsesmedlemmerne
blev bekendt med flere mulige områder/arealer til genopførelse af Lystøndeskuret i tilknytning til Ebeltoft Havn.

14. Næste møde?
Torsdag den 14. aug. 2008 kl. 16.00 Nørreport 4 – Ebeltoft Sundhedscenter – mødelokale på 1. sal – over lægerne.
Efterårets mødekalender:
Torsdag den 2. okt. 2008
Torsdag den 13. nov. 2008
Torsdag den 11. dec. 2008 (juleafslutning)
Generalforsamling i feb. 2009.
Referent AMS.

