69. Bestyrelsesmøde
Onsdag den 3. februar 2016, kl. 16

30

- HOTELLET, ”Caféen” (Værkstedet)

Hovedgaden 10 - 8410 Rønde

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.
Fraværende: Geert Hallberg, Anne Mette Skifter, Eivind Wad, Kit Egefjord

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

Januar måned 2016 - En del internmail korrespondance mellem hjemmeside-udvalget og den øvrige BLIS
bestyrelse. Udkast til BLIS nye hjemmeside præsenteres.
6. januar 2016 - Syddjurs Kommune - Nytårskur i Mørke - Thorkild, Hans Nielsen og Hans Grøn deltog.
6. januar 2016. Via A-M modtager BLIS kopi af referat fra møde i bevaringsrådet den 10. december 2016.
Mødereferatet blev udsendt til bestyrelse sammen med referat fra seneste bestyrelsesmøde.
7. januar 2016 - BLIS første kontakt til Sys Ehlers vedr. BLIS generalforsamling på Rosenholm Slot.
11. januar 2016 - BLIS er via Bevaringsrådet orienteret om en problematik omkring at søge tilskud til
bygningsforbedringer af de kommende byfornyelsesmidler for 2016.
13. januar 2016 - BLIS udvalg for Arkitektur- og bevaringspris havde foretræde for PUK-udvalget.
14. januar 2016 - Revideret skiltevejledning er modtaget fra Syddjurs Kommune, afd. Byggeri og landzone.
14. januar 2016 - Udvalget for Arkitektur- og bevaringsprisen, revidere KOMMISSORIUM.
16. januar 2016 - HG blive kontaktet af arkitektstuderende Mette Lyhne som arbejder på Ebeltoft Gl.
præstegård. Mette vil gerne komme at fortælle BLIS præstegårdsudvalg om den bygnings arkæologiske
undersøgelse som hun har afsluttet. Der er aftalt møde i Ebeltoft gl. Præstegårds - udvalg - torsdag den 4. feb.
2016, kl. 9.30 på min tegnestue.
19. januar 2016 - Aftale som råskitse, er på plads med Rosenholm Slot.
19. januar 2016 - Foreløbigt program for foredrag med Johan Bender er på plads og bekræftet af JB.
20. januar 2016 - Thorkild og Hans besøger Louise Carstensen Gjelstrup, angående mulighed for at få gode råd
fra BLIS - angående bevaring og renovering af et gammelt hus i Agri. Vi talte om muligheder for husets
bevaring og gav vores umiddelbare menig til kende. Det var svært at få øje på de bærende bevaringsværdier i
huset og i en tilbageværende og stæk ombygget gammel staldbygning.
20. januar 2016 - BLIS fremsender ansøgning til KULTURPULJEN - om støtte til foredrags-aften med Johan
Bender på Rosenholm Slot.
24. januar 2016 - BLIS høringssvar for nedrivning af bevaringsværdi staldlænge - Enggyden 8, Drammelstrup.
24. januar 2016 - BLIS høringssvar for nedrivning af bevaringsværdi sommerhus - Fuglemosen 19, Fuglsø.
26. januar 2016 - Ny revideret SKILTEVEJLEDNING udsendt til bestyrelsen.
26. januar 2016 - BLIS sender støtteerklæring til Holme Landsbygruppe, i forbindelse med en verserende
landzoneansøgning.
26. januar 2016 - Haderslev Kommune / Byråd vedtog den første arkitekturstrategi
29. januar 2016 - Jens Kannegård fremsender mailkorrespondance angående Helgenæs Præstegård - Nedrivning
af lade.
30. januar 2016 - Formand, Hans Grøn udsender indkaldelse til møde i udvalget - Ebeltoft gl. Præstegård.
31. januar 2016 - Anna Søgaard Nielsen fremsender på vegne af Holme landsbygruppe BLIS tal for den ”fine ”
sympatierklæring.
1. februar 2016 - Alette Skov-Hansen, fremsender opfølgning på PUK-udvalgets beslutning ang. Arkitektur- og
bevaringspris.
Orienteringen taget til efterretning.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren, og
BLIS - Årsregnskab 2015. 2. BLIS - Oplæg / diskussion angående budgetforslag for 2016
Geert Hallberg ikke til stede, Hans Grøn orienterede om, at revideret årsregnskab 2015 og budget 2016 forligger og er
fremsendt til bestyrelsens medlemmer.
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3.

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

Hans Nielsen gav en kort orientering om projekt branding af Syddjurs Kommune, hvor han deltager som repræsentant
for Hornslet Distriktsråd. Hans sender en PDF fil med det foreliggende oplæg til bestyrelsens medlemmer.

4.

Forestående og igangværende opgaver.
1. Arkitektur- og bevaringspris i Syddjurs Kommune - KOMMISSORIUM godkendt - Hvordan kommer vi nu
videre? Nu skal jo aftales et praktisk forløb, og vi skal have udpeget Komiteen som hurtigt skal træde sammen og
have sat en proces i gang med forretningsorden, plakette, pressemeddelelse, annoncering og meget andet. Bilag:
Beslutning fra PUK-møde den 13.01.2016. Rev. udkast til KOMMISSORIUM 14.01.2016
Beslutninger: Hans Grøn repræsenterer BLIS i Komitéen. Vi indstiller i arkitekt Jakob Pedersen, Gøsta Knudsen
og Jan Damgaard som mulige kandidater til den akademiske arkitekt, som skal udpeges af BLIS og Syddjurs
Kommune. Thorkild vil gerne overgive tovholderrollen til en bestyrelseskollega, men indtil videre arbejder
udvalget uændret videre. Thorkild laver et oplæg med beskrivelse af de forestående opgaver samt forslag til hvem
der gør hvad, herunder vores forventninger til, hvad Alette Skov Hansen, Syddjurs Kommune forventes at lave
som sekretær for Komitéen.
2. Referat fra seneste bevaringsrådsmøde - referat er tidligere fremsendt til bestyrelsen - referatets indhold skal
drøftes nærmere ved nærværende møde.
Anne Mette var fraværende, men vi drøftede kort referatet fra det seneste møde i Bevaringsrådet, hvor af
Kommunens passivitet og modvilje i relation til handle- og tilsynspligt – når det gælder bevaring af kulturarven –
tydeligt fremgår. Thorkild henviste til artiklen i seneste nummer af BY og Land, hvor man kan læse om Esbjeg
Kommune, som et fornemt eksempel på en kommune, som går forrest når det gælder forvaltning af den faste
kulturarv. Vi havde igen en længere drøftelse af nedrivningsproblematikken. Beslutning: næste møde udvides med
et temamøde om nedrivningsproblematikken med henblik på at finde en ny vej til at ændre på den nuværende
forvaltningspraksis som efter vores opfattelse udmøntes i modstrid med Kommuneplanens og flere underliggende
planers intentioner, hvad angår den faste kulturarvs bevarelse. Der spises middag mellem bestyrelsesmødet og
temamødet.
3. Arkitekturstrategi - Se hvad Haderslev gør! Se bilag vedhæftet dagsorden. Skal BLIS gøre noget?
Vi kan bruge det til at inspirere Bevaringsrådet til at tage arkitekturstrategi på dagsordenen. Tages op på næste
møde.
4. Bevarende/udviklende, LOKALPLAN for Fischers Park - Sidste nyt i sagen.
Grundejerforeningen har nu indgivet ansøgning om udarbejdelse af lokalplan.
5. Grundsalg – ny udstykning uden lokalplan - på Kirkegårdsvej, Ebeltoft. BLIS` henvendelse blev et
orienteringspunkt på PUK-udvalgsmødet den 13.01.2016.
Kommunens interne mailkorrespondance – 3 mails viser, at beslutningen om ikke at lave lokalplan som tilgodeser
arealets tilgrænsning til kirkegårdsmiljøet og det gamle købstadsmiljø bygger på en overfladisk sondering af
muligheden for hurtig profit ved salg af fire byggegrunde frem for en helhedsorienteret byudvikling, som efter
vores vurdering kunne tilføre købstaden langsigtet merværdi og øge den samlede kulturhistoriske kapital, som
man kunne profitere af på langt sigt.
6. Høringssvar på 2 nye nedrivningsager: Staldbygning Enggyden 8 Drammelstrup og sommerhus Fuglemosen 19,
Fuglsø - udarbejdet og fremsendt den 24. januar 2015.
Forvaltningens indstiller begge sager til dispensation til nedrivning. Nedrivning af Enggyden 8, bakker vi op, men
vi står helt uforstående over for indstillingen om tilladelse til at nedrive Fuglemosen 19, men må se i øjnene, at det
vil ske.
7. Hack Kampmanns fødehjem - Ebeltoft gl. Præstegårds udvalget har indkaldt til møde torsdag d. 4. februar på min
tegnestue.
Taget til efterretning. Der orienteres om mødets udfald og evt. andet nyt i sagen på det kommende
bestyrelsesmøde.
8. Kurveleddet 2 – hvad sker der? Varslet påbud fra før jul 2015 er nu pr. 12.01.2016 fremsendt som påbud.
Vi har ikke kendskab til, hvad der skal ske, og punktet tages med på næste bestyrelsesmøde.
9. Entreprenør Højskolen - Ebeltoft Vandrehjem, det er aftalt med landsforeningen, at formand (Hans Grøn) afventer
BLIS kontakt til EBIC` formand, indtil fredningssagen er ”kørt mere i stilling”.
Taget til efterretning.
10. BLIS Generalforsamling 2016. Riddersalen på Rosenholm Slot og med Johan Bender som foredragsholder
Se udkast til medlemmernes indkaldelse til generalforsamlingen og Program for aftenen.
Hans uddybede det fremsendte program samt orienterede om budget og ansøgning om støtte fra Kulturpuljen.
Hornslet Distriktsråd er indstillet på at deltage i dækning af evt. underskud – som dog ikke p.t. forventes. Hans
Nielsen vil hjælpe Hans Grøn med udformning af annoncen og stille med to-tre personer, som kan tage imod
gæster, mens vi afslutter generalforsamlingen. Thorkild laver udkast til pressemeddelelse. Hans G. udsender
invitation til medlemmerne.
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11. Visions- og udviklingsplan for EBELTOFT / BY & HAVN.
Udsættes til næste møde.

5.

Kontakt til medlemmer.
1. Vores hjemmeside – www.BLIS.dk Geert opdaterer løbende.
Ingen bemærkninger
2. Status på ny hjemmeside samt præsentation.
Eigil gennemgik hjemmesiden opbygning i store træk. Der var udtalt tilfredshed med det opnåede resultat og stor
anerkendelse af den store, kvalificerede indsats, Eigil har lagt i projektet. Eigil har mandat til at færdiggøre
hjemmesiden som forelagt. Eigil vil senere bede os om at komme med input til hjemmesidens forskellige
undermenuer.
3. Generalforsamling 2016. På valg er 4 medlemmer af bestyrelsen og valg af suppleant. I bestyrelsen er: Klaus
Bertram Mikkelsen, Jens Kannegaard, Eivind Wad, Thorkild Hansen og Kit Egefjord på valg. Se bilag udkast til medlemmer

Taget til efterretning.

6.

Landsforeningen By og Land.
Ingen bemærkninger

7.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Nationalpark Mols Bjerge
Thorkild Hansen, BLIS’ repræsentant i Rådet
Kort orientering om dagsordenen på det kommende rådsmøde mandag den 8. februar, samt det offentlige møde om
velkomstcentret den 9. februar.
Lystøndeudvalget:
Intet nyt
Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune
Anne-Mette BLIS repræsentant i rådet.
Intet nyt
”Byens Forskønnelse”- samarbejdsudvalget - Ebeltoft Distriktsråd og Kit, BLIS:
Kit har netop assisteret Ebeltoft Distriktsråd med færdiggørelse af projektoplæg nr. 10, byinventar
Kolindsund-udvalget:
Hans N. orienterede om projekt ”Sort sol”, som Kommunen støtter med kr. 35.000 i 2016.
Arkitekturpolitik – udvalget:
Se pkt.4.3
Ebeltoft gl. Præstegård – udvalget:
Se pkt. 4.7
Ny hjemmeside – udvalget:
Se pkt. 5
Bygningspræmiering – udvalget:
Se pkt. 4
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
1. Generalforsamling.
Se pkt. 4.10
2. Maltfabrikken.
Hans oplyser at være udtrådt af Maltfabrikkens bestyrelse, da han er underrådgiver hos Arkitektfirmaet Dorte
Mandrup, København som har ansøgt om at komme i betragtning i den kommende arkitektkonkurrence.
3. Frednings af Vandrerhjemmet i Ebeltoft
Se pkt.4.9
4. Udpegning af Holmegaard som et særligt kulturmiljø, indlemmelse i Nationalparken og fredning
Sagen under behandling i vores landsforening
5. Indstiftelse af Arkitektur- og bevaringspris
Se pkt. 4.1
6. Forskønnelsesprojekt – løbende faglig rådgivning af Ebeltoft Distriktsråd
Se pkt. 7
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9.

Arrangementskalender for 1. halvdel af 2016.
Generalforsamling, torsdag den 25. februar. 2016 - Riddersalen, Rosenholm Slot

10.

EVENTUELT.

11.

Kommende bestyrelsesmøder / møder:
Mødekalender for bestyrelsen - 2016. - Vinter / Forår / - / Efterår / Vinter VINTER / FORÅR:

Februar: onsdag den 3. - Marts: onsdag den 2. April: onsdag den 6. og Maj: onsdag den 11.

GENERALFORSAMLING: torsdag den 25. februar 2016.
EFTERÅR/VINTER:

August: onsdag den 10. - September: onsdag den 7. - Oktober: onsdag den 5. November: onsdag den 2. og December: onsdag den 7. - (JULEAFSLUTNING).

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

