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58. Bestyrelsesmøde
Onsdag den 7. januar 2015, kl. 17

00

- TEGNESTUEN, Nørreport 4, Ebeltoft.

BYGNING B4F - Ebeltoft Sundhedscenter.

Referat
Valg af referent: Anne-Mette
Deltagere: Hans, Kit, Jens, Geert, Klaus, Poul Erik, Thorkild og Anne Mette.
Afbud fra: Eivind og Kaj var fraværende uden afbud.

0

Godkendelse!
Referatet 57 fra seneste møde - Godkendt med bemærkninger til – Pkt. 4. Rambla / Strandpromenade, Kaløvig.
(Arkitekt og Billedkunstner Poul Kjær)

1.

Siden sidst! Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort gennemgang v/ Hans Grøn
1.

12. november 2014 - BLIS modtager meddelelse om beslutning om Nedrivning af bevaringsværdig præstegård,
Knebel Bygade 2. Tilladelse til nedrivning er givet. BLIS vil tage beslutningen til efterretning.
2. 26. november 2104 - En aften med ”FOLK OG LIV” Hotellet Rønde kl. 19.00. Et godt og velbesøgt
arrangement som BLIS afholdt i samarbejde med Røndeegens Lokalhistorisk forening, Nationalpark Mols
Bjerge og Boggalleriet Tranbæk i Rønde.
3. 28. november 2014 - Modtaget forslag fra arkitekt Poul Kjær til Promenade / Rambla ved Kaløvig.
HG fremsender svar brev til Poul Kjær.
4. 28. november 2014 - Landsforeningens Nyhedsbrev, november 2014.
5. 3. december 2014 - Invitation til møde på Femmøller Strandhotel vedr. Revitalisering Egil Fischers Ferieby.
Thorkild og Hans deltog.
6. 3. december 2014 - Mail til Nationalpark Molsbjerge om bestyrelses beslutning om ny BLIS repræsentant i
Nationalpark Rådet. Ny rådsmedlem er Thorkild Hansen.
Thorkild orienterede om næste møde dagsorden. Mødet er den 20. januar. Der skal drøftes registrering af
kulturmiljøet i Nationalparken, projekt revitalisering af Egil Fischer Ferieby samt fremtidig anvendelse af Hack
Kampmann Huset. Bestyrelsen drøftede holdninger til huset anvendelse og Thorkild må i sin argumentation på
Rådsmødet tage afsæt i bl.a. at huset kunne tænkes at rumme Nationalparkens Sekretariatet elleser en afd. af
sekretariatet, fx biologerne, et Hack Kampmann Museum men formentligt ikke egentlige servicefaciliteter for
publikum. Bestyrelsen ser også gerne, at bygningen blev nænsom restaureret, således der bliver god
overensstemmelse mellem bygningens udvendige arkitekttoniske udtryk og den indvendige indretning - herunder
materialevalg og detaljebearbejdningen.
7. 19. december 2014 - Landsforeningens Nyhedsbrev, december 2014.
8. 19. december 2014 - BLIS brev til Syddjurs Kommune angående problemfelt omkring SAVE registrering i
Kommune.
9. 22. december 2014. - Mail fra Syddjurs Kommune vedr. Gl. Elkærvej 18, Vrinners. BLIS anmodes om
høringssvar i sagen. Syddjurs Kommune har tidligere tilkendegivet en nedrivningstilladelse af ejendommen, når
der fremsendes et projekt der kan godkendes, til opførelse af ny enfamiliehus i stedet for.
BLIS er ikke blevet hørt i nedrivningssagen, og Bestyrelsen undres over anmodningen om høringssvar til
opførelse af et nyt enfamiliehus. Hans og Thorkild har besigtiget huset og afgiver høringssvar med påpegning af
procedurefejl.
10. 22. december 2014. - Mail til BLIS bestyrelse og Syddjurs Kommune vedr. Gl. Elkærvej 18, Vrinners Formand
Hans Grøn udtrykker forundring over sagsgangen.
11. 2. januar 2015 - Mail fra Syddjurs Kommune vedr. Gl. Elkærvej 18, Vrinners Kommune fastholder sagens gang
og at høringssvar i sagen skal fremsendes senest den 12. januar 2015.
12. 4. januar 2015 - Blis kasserer fremsender Årsregnskab i udkast for 2104 til formanden.

2.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
Kassebeholdning kr. 1.585 kr. 52 medlemmer.
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side 2
Orientering om arrangement: FOLK & LIV 2014 - dertil kommer: Enighed om at BLIS gerne vil være medarrangør i
kommende arrangement.
1. Udkast til årsregnskab 2014 √
2. Udkast til budget for 2015 √
Det blev besluttet, at Geert ansøger kulturpuljen om kr. 5-10.000 til Foreningens drift inden deadline for ansøgninger
som er 1. februar 2015. Derefter søges løbende til konkrete arrangementer.

3.

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

4.

Forestående og igangværende opgaver.
Ved dagens bestyrelsesmøde skal vi hovedsagligt lægger vægt på efterfølgende punkter.
1. Tilrettelæggelse af generalforsamlingen den 26. februar 2014 (hvem er på valg/udtræder – nye emner?)
Generalforsamlingen afholdes i Kulturministeriet i Ebeltoft, 26. februar kl. 18.30. Efter generalforsamlingen er
der foredrag kl. 19.30 – som åbent arrangement med gratis adgang - ved landskabsarkitekt Torben Schønherr.
Hans og Thorkild udarbejdes program for aftenen.
Følgende bestyrelsesmedlem er på valg ved kommende generalforsamling:
Anne-Mette, Poul Erik Bærentzen, Geert Hallberg, Kaj Tipsmark og Hans Grøn. Dertil kommer valg af suppleant
og der er Lars Lund på valg i år. Kaj Tipsmark ønsker ikke at genopstille, øvrige genopstiller.
Bestyrelsen opfordres til at forhøre sig rundt i hele Kommunen, om der kunne være nogen, der har interesse, for at
indgå i bestyrelsen i BLIS og snarest muligt og senest ved næste bestyrelsesmøde melde tilbage til Hans om
mulige emner. Distriktsrådene kontaktes også, om de i nærområdet har kendskab til en mulig kommende BLIS
bestyrelsesmedlem.
2. BLIS bruttoliste 2015 Listen gennemgås og vigtige punkter fremdrages med henblik på videre bearbejdning. Bruttolisten gennemgås og drøftes på
næste bestyrelsesmøde.

5.

Kontakt til medlemmer.
1. Vores hjemmeside – www.BLIS.dk Geert opdaterer løbende.
2. Geert undersøger hvor meget det vil koste at opdatere eller anskaffe en ny hjemmesideplatform.
Udvalg for ny hjemmeside består af Geert og Thorkild.

6.

Landsforeningen By og Land. Medlemsblad 101, er udkommet i dec. 2014.
Ingen bemærkninger.

7.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Nationalpark Mols Bjerge
Thorkild Hansen er indtrådt som BLIS’ repræsentant i Rådet. Klaus Bertram Mikkelsen er overgået til bestyrelsen
som repræsentant for Grundejerne
Sidste nyt fra udvalget!
Lystøndeudvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune
Anne-Mette BLIS repræsentant i rådet og valgt som næstformand. Formand er Ole Brus Sørensen..
Sidste nyt fra udvalget! Kommende møde d. 20. januar. På dagsorden er ”Nedrivningspuljen 2015”, og Sagen vedr.
Gl. Elkærvej 18, Vrinners.
”Byens Forskønnelse”- samarbejdsudvalget - Ebeltoft Distriktsråd og BLIS:
Sidste nyt fra udvalget!
Kolindsund-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Arkitekturpolitik – udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Kalkovne i Birkesig – udvalget:
Sidste nyt fra udvalget! Dette udvalg nedlægges, da projektet er overdraget til Museum foreningen
Ebeltoft gl. Præstegård – udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
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Ny hjemmeside – udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Generelt skal flere af de ovennævnte udvalg nedlægges når hovedopgaven er løst. Hvilket i nogle situationer kan ske ved en formel skrivelse
til kommunen om den problemstilling, som udvalget arbejder med.

8.

Aktuelle sager - Temaer og hovedaktiviteter. 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maltfabrikken. Der pågår fortiden prækvalifikation af Bygherrerådgivere, til udarbejdelse af projekt udbud.
Fællesmøde med BLIN (Bestyrelsen) - Sommermøde f.eks. på Holmegård ved Fredskoven.
Kalkovnene i Birkesig - offentlig arrangement i foråret/sommer 2015.
Guidet tur i Fischer park? Evt. august/september.
Status for mulig fredning af Ebeltoft Vandrehjem / Entreprenør Højskolen.
Hvordan går det med fredningsgennemgangen i Syddjurs?

9.

Arrangementskalender for 1. halvdel af 2015.

10.

EVENTUELT.
Orientering om en verserende Fredningssag ved Eskerod, de fleste lodsejere er for fredningen, hvor en enkelt lodsejer
er imod.

11.

Kommende bestyrelsesmøder / møder:
Mødekalender for bestyrelsen - 2015. - Vinter / Forår / - / Efterår / Vinter - Mødestart: kl. 17.00.
VINTER / FORÅR:

Januar: onsdag, den 7. - Februar: onsdag den 4. - Marts: onsdag den 4. April: onsdag den 8. og Maj: onsdag den 6.

GENERALFORSAMLING: torsdag den 26. februar 2015.
EFTERÅR/VINTER:

August: onsdag den 12. - September: onsdag den 2. - Oktober: onsdag den 7. November: onsdag den 4. og December: onsdag den 2. - (JULEAFSLUTNING).

Diverse udvalg: Opmærksomhed på bevaringsværdier:
Lystøndeudvalget består af:
Følle Mølle – udvalget:
Kolindsund – udvalget:
Arkitekturpolitik – udvalget:
Skønhedspletter i Ebeltoft
Ebeltoft gl. Præstegård

Hans og Thorkild
Anne-Mette, Thorkild og Jens.
Eiwind og Geert
Eiwind og Thorkild
Eivind, Thorkild og Anne Mette
Kit, Thorkild og Hans
Jens, David, Thorkild og Hans

Referat: Anne-Mette

FORMAND HANS GRØN
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Tovholder: Hans / Thorkild
Tovholder: Thorkild.
Tovholder: Geert.
Tovholder: Eiwind.
Tovholder: Thorkild
Tovholder: Kit
Tovholder: Thorkild / Hans

