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Referat
Bestyrelse og suppleanter er:
Geert Halberg, Poul Erik Bærentzen, Klaus Bertram Mikkelsen, Jens Kannegaard, Anne Mette Skifter, Eigil Nybo,
Eivind Wad, Thorkild Hansen, Hans Grøn, Kit Egefjord og Hans Nielsen.
Afbud fra Klaus Bertram Mikkelsen og Kit Egefjord, fraværende Eivind Wad

Valg af referent: Thorkild Hansen
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Godkendelse! seneste møde
Godkendt.
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Siden sidst! Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort gennemgang v/ Hans Grøn
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2.

8. oktober 2015 - BLIS svarmail til Marie Kau - vedr. app for Mols Bjerge.
9. oktober 2015 - Mail til Kenneth Jensen angående bygningspræmieringsordningen.
13., 14. og 15. oktober 2015 - BLIS - Guidede ture i Fischer Park. I uge 42, og i samarbejde med Nationalparken
/ Æblefestivalen.
14. oktober 2015 - Mail fra Ryomgård Distriktsråd angående Blakbjerg. Orientering om at Distriksrådet har
udarbejdet en projektbeskrivelse for udvikling af Blakbjerg området.
14. oktober 2015 - BY og Land invitation til Inspirationsmøde: Byens udvikling og kulturarv Sammen med
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg holder Landsforeningen inspirationsmøde om ‘Byens
udvikling og kulturarv’ i det tidligere kraftværk Nordkraft. Mødet afholdes den 21. november 2015.
15. oktober 2015 - mail fra Thorkild ang. zonetilladelse til 5 nye møller i området mellem Boeslum og
Elsegårde.
18. oktober 2015 - Poul Erik Bærentzen afrapportering vores guide ture i efterårsferien til vores
samarbejdspartner - Nationalpark Mols Bjerge. I alt deltog godt 125 personer i de 3 arrangementer.
20 . oktober 2015 -BLIS modtager supplerende tegningsmateriale vedr. Juulsbakke 3, Ebeltoft.
21. oktober 2015 - mail fra Anne-Mette vedr. Juulsbakke 3 ( en sag i Bevaringsrådet ).
23. oktober 2015 - mail fra Kenneth Jensen, med anmodning om BLIS vil være behjælpelig med kontakt til
Merete og Verner på Holmegaard. Kenneth henvendelse er i forlængelse af BLIS anbefaling af Holmegård som
et særligt, udpeget kulturmiljø overfor Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge,
27. oktober 2015 - BLIS modtager invitation fra BLIN til et arrangement på Sostrup Slot, med titlen ” Middelaldermusik i pilgrimskælderen”
29. oktober 2015 - Thorkild indkalder BLIS udvalget for Bygningspræmiering til opstart. Tirsdag den 10.
november 2015.
30. oktober 2015 - Nyhedsbrev fra Landsforeningen - Se deres tilbud på bøger!
2. november 2015 - BLIS fremsender mail til Syddjurs Kommune - vedrørende ombygning af ejendommen
Nedergade 40, Ebeltoft.
2. november 2015 - mail fra Kenneth Jensen, der kvitterer BLIS ”anmeldelse” og skriver godt at jeres
henvendelse kom ind af fordøren.
2. november 2015 - mail fra Kenneth Jensen, der takker for BLIS inspiration til besøget.
Redegørelsen taget til efterretning.

Status fra kassereren.
Status uændret siden sidste møde.

3.

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

Thorkild Hansen orienterede om den nu offentliggjorte Visions- og Udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn,
udarbejdet af Dansk Bygningsarv A/S for Syddjurs Kommune og Realddania. Thorkild fremhævede en række
områder af interesse for BLIS, bl.a. beskrivelsen af forandringen i den historiske bymidte, samt orienterede om de
udpegede fire indsatsområder, de anbefalede projekter, omtalen af Lystøndeskuret, herunder mulig placering.
Thorkild savner omtale af Købstadens æra som badeby i relation til byens identitet i nyere tid og transformation til
nutidig badeby i form af anlæggelse af en bystrand nord for Fregatten/foran Nymalt.
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Thorkild har deltaget projektet med interview og har leveret indspil omkring udviklingsmuligheder samt deltaget i
workshop vedrørende udviklingsplanen og har bl.a. peget på bystranden, havnebad med maritim legeplads for børn
samt Lystøndeskuret. Desuden peget for behov for en tænketank, som kan arbejde helt overordnet med at skabe
overblik over Ebeltofts behov for organisering omkring bevaring og udvikling af den historiske købstad som kan
sikre den kulturhistoriske platforms værdier og potentiale som grundlag for transformation til nutidig/fremtidig
ramme om det gode liv. Der er en forhåbning om, at Realdania vil støtte udvalgte delprojekter.
Bestyrelsen anbefales at læse rapporten, som ligger på Kommunens hjemmeside. Der sættes et punkt på næste
dagsorden med rapportens indhold som udgangspunkt for en drøftelse af, om der er forhold, hvor BLIS bør lade sin
stemme høre.
Hans Nielsen orienterede om et planlagt stormøde den 10. november 2015 vedrørende branding af Syddjurs
Kommune. BLIS er ikke inviteret, hvilket undrer os, da vi har stort kendskab til kulturarvens dna som byggesten i en
brandingstrategi. Hans Nielsen deltager som repræsentant for Hornslet Distriktsråd.
Geert Hallberg orienterede om den igangværende lokalplanlægning i Uggelbølle for området, hvor Møllerens Hus
p.t. ligger, med mulighed for opførelse af boliger i tre etager. Besluttet at BLIS ikke afgiver høringssvar.

4.

Forestående og igangværende opgaver.
1. Bygningspræmiering i Syddjurs Kommune.
Thorkild oplyste, at første møde i udvalget afholdes mandag den 9. november.
2. Møller i vores Kulturlandskab er det noget BLIS har en mening om? Inspireret af Thorkilds oplysning om at der
er givet zonetilladelse til at rejse 5 nye store vindmøller i området mellem Boeslum og Elsegården.
Efter en kort drøftelse konkluderede bestyrelsen: Sager af den karakter med anlæg i det åbne land hører formelt
under Danmarks Naturfredningsforenings ansvarsområde. Men da BLIS’ mission jfr. vedtægten også omfatter
landskabskultur, og selvom vi ikke formelt er høringsberettigede, skal vi løbende holde øje med større
anlægsprojekter i kulturlandskabet, herunder opførelse af vindmøller. Hvis sådanne anlæg ligger i eller i nærheden
af væsentlige kulturmiljøer som fx kirke- og præstegårdsanlæg, herregårdsmiljøer og lignende, bør vi lade vores
stemme høre.
3. Bevarende/udviklende, LOKALPLAN for Fischers Park - Kan vi skubbe mere på denne ”vogn”?
Thorkild orienterede om, at han har opfordret Nationalpark Mols Bjerge til at anbefale Kommunen at igangsætte
lokalplanlægning på samme måde, som BLIS har gjort, da Kommunen tilsyneladende ikke prioriteter denne
opgave højt. Argumentet er at sikre et entydigt forvaltningsgrundlag, som kan sikre, at kulturmiljøets værdier
bevares. Det er ikke tilfældet i dag, hvor Nationalparken og Kommunen og andre på den ene side investerer
millionbeløb på bevaring og revitalisering af kulturmiljøet, samtidig med at Kommunen tillader fx byggeri, som
ikke lever op til byplanen og Egil Fischers intentioner, og derved undergraver kulturmiljøets autenticitet.
Beslutning: Hans skriver et brev til formanden for Fischer Park-områdets grundejerforening og opfordrer dem til
direkte at ansøge Kommunen om igangsætning af lokalplanlægning for området.
4. FOLK og LIV 2015. Bogudgivelse 2015 , Vilfred Fredborg Hansen. BLIS arrangement - hvor og hvordan?
Geert oplyser, at temaet ikke er Folk og Liv, men Møllerup Gods. Geert er som tovholder allerede i gang med
planlægning af et arrangement og har aftalt det med Vilfred. Tidspunktet bliver enten den 7. eller 8. december.
Geert arbejder på at få lokaler på Møllerup, alternativt Højskolens foredragssal. Der bliver formentlig ikke
vinsmagning. Nationalparken spørges om dækning af annoncering. Mulighed for at der skal betales entre.
5. Bestyrelsens julefrokost - Er der nogle som har forslag til hvordan vi alle (næsten alle) kan få lyst til at deltage i
en et juleafslutningsmøde. Fremmødet sidst jul var katastrofalt!
Det blev besluttet at holde mødet på Hans’ tegnestue og til den tid tage stilling til evt. fælles spisning under/efter mødet

5.

Kontakt til medlemmer.
1. Vores hjemmeside – www.BLIS.dk Geert opdaterer løbende.
Invitation til BLIN arrangement på Sostrup er lagt på hjemmesiden og mail sendt til alle medlemmer.
2. Status på tanker om ny hjemmeside, Egil.
Eigil har ikke et ideoplæg klart endnu.

6.

Landsforeningen By og Land.
BY og Land - 109 DECEMBER 2015 - er under udgivelse.
Hans Grøn gør opmærksom på seminar om kulturarven, som afholdes i Aalborg den 21. november. Hvis man
deltager, refunderer BLIS deltagergebyret.

7.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Nationalpark Mols Bjerge
Thorkild Hansen, BLIS’ repræsentant i Rådet
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Thorkild orienterede om reglerne og dermed de begrænsede muligheder for at referere fra møderne. Det er muligt at
oplyse om de temaer, der drøftes og fortælle om egne udsagn i den forbindelse, men der kan i øvrigt ikke refereres fra
møderne. Det skyldes, at Rådet er rådgivende for bestyrelsen, og at man derved kunne skabe uhensigtsmæssig
uklarhed omkring bestyrelsens beslutninger.
På kulturudvalgets seneste møde den 8. oktober behandlede man kulturbudgettet på samlet ca. kr. 550.00 fordelt på 9
projekter. På Rådsmødet den 20. oktober 2015 var de vigtigste temaer tidsplan og proces vedrørende den kommende
nationalparkplan for perioden 2018-2024. Som noget nyt skal der som første trin laves en redegørelse.
Redegørelsen skal beskrive udviklingen i Nationalparken i forhold til indsatsområderne i Nationalparkplanen fra
2012. Der skal redegøres for både det, som nationalparken har sat i værk, men også hvad andre har sat i gang, hvis det
også hører under nationalparkens formål. I udvalgene er der orienteret om, hvordan udvalgenes medlemmer kan
bidrage til redegørelsen. Vi skal beskrive, hvordan udviklingen er påvirket, og vi skal evaluere vores egen indsats.
Medlemmerne i rådet opfordres til at gå tilbage til deres organisationer og få bidrag til redegørelsen. Bidragene
leveres til Mika, som skriver redegørelsen og kvalitetssikre den med de personer, som har leveret input.
Udvalgsmøderne i januar vil komme til at handle om bidrag fra udvalgene.
Thorkild vil selv granske den nuværende plan og vurdere, hvad der er sket/gjort inden for kulturarvsområdet og beder
desuden alle i bestyrelsen om komme med input til ham senest 15. december, hvorefter han vil lave et samlet notat
som indspil til Mika Leth Petersen.
Lystøndeudvalget:
Se pkt. 3
Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune
Anne-Mette BLIS repræsentant i rådet.
Anne Mette orienterede om byggesagen Juulsbakke 3, Ebeltoft (Mellem Jyder). Kommunens håndtering af
høringsprocessen er under al kritik, ligesom det er meget betænkeligt, at det er en kommunalt ansat arkitekt, der har
tegnet byggeprojektet. Svarfristen var urimeligt kort og sagen er meget mangelfuldt belyst. Anne Mettes uddybende
spørgsmål er ikke besvaret. Jens Kannegaard oplyste, at Museumsforeningen som nærmeste nabo er nævnt i sagen
som høringsberettiget, men ikke formelt har modtaget sagen. Han har selv på anden vis fået fat i sagens akter.
Der er enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at ejeren får mulighed for at udvikle sin forretning med respekt
for kulturarvsværdierne, men BLIS har en klar forventning om, at sagen tages op i Bevaringsrådet, både hvad angår
den ukompetente håndtering af sagen og byggeriets karakter som et nyt element i kulturmiljøet.
”Byens Forskønnelse”- samarbejdsudvalget - Ebeltoft Distriktsråd og Kit, BLIS:
Kit er ikke til stede, men Hans oplyste, at der tilsyneladende ikke er særlig fremdrift i gennemførelse af de
udmærkede oplæg fra Distriktsrådet/BLIS omkring forskønnelse. Enkelte steder sker der dog noget, bl.a. P-arealet
ved TRIP TRAP, men det, der anlægges, er noget helt andet og mindre hensigtsmæssigt end foreslået i Distriksrådets
oplæg.
Kolindsund-udvalget:
Intet nyt
Arkitekturpolitik – udvalget:
Intet nyt
Ebeltoft gl. Præstegård – udvalget:
Borgerlisten har rejst en række spørgsmål i Byrådet, herunder ekspropriation. Vi må afvente udfaldet af dette forslag.
Hans Grøn oplyser, at han har snakket med en arkitektstuderende, som vil lave et afgangsprojekt med udgangspunkt i
ejendommen, ligesom en studerende på Filmhøjskolen overvejer at lave en kortfilm om stedet, hvilket vil kunne være
med til at eksponere behov for, at der sker noget.
Ny hjemmeside – udvalget:
Se pkt. 5.2
Bygningspræminering – udvalget:
Første møde afholdes mandag den 9. november 2015
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. Maltfabrikken.
Hans oplyser, at A.P. Møllers fond har doneret kr. 25 mio. til projektet, hvilket sammen med øvrige
givne/forventede donationer har tilvejebragt størsteparten af den nødvendige finansiering af NYMalts projekt.
Anlægsfinansieringen vedrørende Kommunens eget byggeri på den tilgrænsende grund, som Kommunen har købt
af NyMalt er på det kommunale budget.
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På den baggrund forventes arkitektkonkurrence at kunne igangsættes efterår 2015 / foråret 2016.

9.

Arrangementskalender for 2. halvdel af 2015.
1.

10.

Bogudgivelse - Vilfreds - udgivelse 2015.
Se pkt. 4.4.

EVENTUELT
Hans skal huske at sende brev til Landsforeningen om muligheden for at rejse fredningssag på hele eller dele af
Holmegaard.
I dagspressen kan man i dag læse, at Kommunen har besluttet at give tilladelse til nedrivning af en længe på
Helgenæs Præstegaard. På baggrund af, at byrådet for et års tid siden gav afslag på nedrivning samt at der
tilsyneladende ikke foreligger nye oplysninger i sagen, står vi uforstående overfor at sagen overhovedet tages op af
Byrådet igen. Det er endnu et eksempel på, at der ikke er overensstemmelse mellem kommuneplanen og udmøntning
af planen hvad angår bevaring af Kommunens kulturarv. Beslutning: Vi undersøger sagen nærmere, og Hans retter
henvendelse til Museet for at høre, hvad de agter at gøre.
Agri Præstegård: Hans Grøn bragte spørgsmålet omkring hans mulige varetagelse af arkitektopgaven med delvis
nedrivning af udbygning som er en del af Agri Præstegård.
Hans har besigtiget præstegården i dag sammen med næstformand Thorkild Hansen, og selvom bestyrelsen ikke
vurderer, at netop denne opgave med delvis nedrivning og renovering af udlænge ikke er i konflikt med
bevaringsinteresserne i præstegårdsmiljøet, har Hans besluttet ikke at løse opgaven.
Dette skal ses i lyset af, at Hans ønsker at stå fuldstændig fri af evt. anklage for inhabilitet, således at han som
formand for foreningen kan fremstå objektiv i foreningens kritiske holdning til nedrivning af kulturarv generelt, fx
den aktuelle tilladelse givet til nedrivning af længe ved Helgenæs Præstegård.

11.

Kommende bestyrelsesmøder / møder:
Mødekalender for bestyrelsen - 2015.
EFTERÅR/VINTER:

November: onsdag den 4.
og December: onsdag den 2. - (JULEAFSLUTNING).
Hans efterlyste interesse for at gøre lidt mere ud af julemødet, ligesom tidligere. Det blev besluttet at
holde mødet på Hans’ tegnestue og til den tid tage stilling til evt. fælles spisning under/efter mødet.

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

Eigil, Jens og Thorkild
Hans og Thorkild
Anne-Mette, Thorkild og Jens.
Klaus, Eiwind og Thorkild
Anne Mette, Hans N. og Thorkild
Kit, Thorkild og Hans
Jens, David, Thorkild og Hans
Eivind Nybo, Hans Nielsen

Referat: Thorkild Hansen
FORMAND HANS GRØN
MAIL: hg@blis.dk

Tovholder?
Tovholder: Hans / Thorkild
Tovholder: Thorkild.
Tovholder: Klaus
Tovholder: Anne Mette
Tovholder: Kit
Tovholder: Thorkild / Hans
Tovholder: Eigil Nybo

