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Referat fra 7. Bestyrelsesmøde.
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Torsdag den 13. november 2008, kl. 17
Nørreport 4 - Ebeltoft Sundhedscenter
Mødelokale på 1. sal - ovenover lægerne.

Deltagere i mødet:
Thorkild Hansen (TH), Geert Hallberg (GH), Jørgen Malling (JM), Jytte Wainø (JW ), og Hans Grøn (HG).
Afbud / fravær:
Anne-Mette Skifter (AMS), Benny Christoffersen (BC) og Kaj Tipsmark (KT).
Mie Dahl - midlertidigt afbud til kommende bestyrelsesmøder(MD)

0.

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

1.

Siden sidst!
Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - Hans Grøn orienterer.
Udflugts-udvalgets arbejde, Foreningens udflugt den 7. nov. 2008, Landsforenings: Formandsmøde i Middelfart
den 25. oktober 2008 - BLIS var ikke repræsenteret. Nedrivningstilladelse for ejendommen Holme Bygade 11 og
Landsforeningen: Inspirationsmøde på Fyn.
 - Udflugt : Der var 48 personer med på tuneren - på alle måder en god og vellykket tur / arrangement.
 - Nedrivningstilladelse: Hans Grøn forfølger sagen i samarbejde med Syddjurs Museum.
 - Landsforeningens inspirationsmøde på Fyn den 22. nov. 08 - Kaj Tipsmark er BLIS´s repræsentant ved mødet.

2.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
(GH) oplyser at der pt. er 32 medlemmer. Kassebeholdningen er ca. 10.000,00 kr.
Det blev besluttet at ny medlemmer, som indmelder og betaler foreningskontingent i november / december måned,
samtidig har betalt kontingent for det efterfølgende år.

3.

Forretningsorden i BLIS.
Hans Grøn og Kaj Tipsmark udarbejder i løbet af efteråret 2008, forslag til en foreningsprotokol.
Ikke yderligere siden sidste bestyrelsesmøde.

4.

Medlemstilslutning.
Hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer? (HG) fremlægger forslag til VELKOMSTBREV til nye medlemmer.
Der skal i bestyrelsen arbejdets med bl.a. flere TEMA-TURE (se pkt. 9). Forslag til Velkomst-brev er godkendt med
mindre korrektioner. Velkomstbrevet udsendes til de ny medlemmer af sekretæren efter kassereren har fået en ny
indmeldelse.

5.

Kontakt til medlemmer.
(TH) og (HG) udarbejder ansøgning til LAG, om tilskud til udarbejdelse af hjemmeside for BLIS.
Sidste NYT! Angående BLIS domæne.
(TH) og (HG) udarbejder ansøgning til LAG om tilskud til udarbejdelse af en hjemmeside. Ansøgningsfrist er 30.
januar 2009 i kategori: ”Land og Fisk”. Inden ansøgningen indsendes, håber Thorkild og Hans, at der er en
tilbagemelding fra Syddjurs kommune om et eventuelt samarbejde omkring Kulturminde databassen.
(GH) skriver til ejerne af domæne-navnet www.blis.dk, og forespørger om De er interesseret i at sælge ”navnet”.
ALTERNATIV domæne-navn kunne være blissyddjurs.dk.
Ved kommende bestyrelsesmøde vil (BK) orientere om sine undersøgelser (om indhold, drift og pris) angående
anskaffelse af en hjemmeside for BLIS. Vi har fortsat (TH) tidligere forslag om at lade FREKA lave siden - straks.

6.

Landsforeningen By og Land.
Inspirationsmøde i Odense, Lørdag den 22. november 2008. Kaj Tipsmark er tilmeldt. Mødet afholdes af
Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur, og TEMAET for mødet er ”Oprettelse af de kommunale
Bygningskultur-Råd” Er der flere som ønsker at deltage i mødet i Odense?
Kaj deltager i inspirationsmødet i Odense. (KT) giver rapport/referat til bestyrelsen ved førstkommende lejlighed.
Du kan tilmelde dig Landsforeningens Nyhedsbrev på hjemmesiden www.byogland.dk og i undermenuerne
Medlemsnyt / Nyhedsbrev finder du en tilmeldings mulighed - god fornøjelse.
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7.

Markedsføring af foreningen.
Arbejdet med Lystøndeskuret er godt i gang - Sidste nyt fra (JM) og (TH).
(TH) og (JM) havde den 30. okt. 2008 møde med Preben Fisker, Syddjurs kommune angående Lystøndeskuret. Der
arbejdes på at få stablet en analyse af de muligheder (for så vidt angår placerings- og driftsmæssigt forhold) som
kan komme på tale i forbindelse med skurets genrejsning.
Der arbejdes videre med sagen i Lystøndeudvalget. Der arbejdes bl.a. med en mulighed for afholdelse af et
offentligt møde hvor alle interesserede kan komme til orde.
(HG) har haft kontakt til Syddjurs Museum v/ Jakob Vedsted og Syddjurs Kommune v/ Mika Leth Petersen angående
en forhåndsundersøgelse af muligheden for at lave en TEMA-aften i BLIS - regi, med overskriften ”10 år med den
bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby”. (HG) arbejder videre med planen for et sådan forenings - arrangement i
foråret 2009.

8.

Aktuelle sager.
Thorkild Hansen orienterer om den seneste udvikling i planerne for ”Slagterigrunden m.m. - Ebeltoft havneområde.
(TH) orienterende kort om det fremkomne forslag til lokalplan nr. 321 - Centerområde og offentlige formål ved
Strandvejen, Ebeltoft. Høringssvar på BLIS vegne, udarbejdet af (TH) og (HG). Frist for svar er senest den 10.
december 2008.

9.

Arrangementskalender for 2008.
(HG) orientere om møde med Syddjurs Museum, v/ Jacob Vedsted, angående arrangering af medlemsmøde med
TEMAET: ”10 år med den Bevarende lokalplan for Ebeltoft Midtby”
Forslag til medlemsmøder i foråret 2009!
Forslag / idéer 2009:
1. Generalforsamling i BLIS den 24. februar 2009.
(HG) tager kontakt med Bo Skaarup angående foredrag ved generalforsamlingen. Foredraget kunne have
TEMAET ”Herlighedsværdier i Syddjurs”.
Sidste nyt! Jeg har fået en forhåndsaftale med Bo Skaarup, og ham vil i løbet af kort tid oplyse mig om, hvor
meget han skal have for det.
2. Offentlig møde om Lystøndeskurets fremtid.
3. Offentlig møde om ”10 år med den Bevarende lokalplan for Ebeltoft Midtby.
4. Offentlig sejltur langs syddjurs kyst - f.eks. i en kanalrundfarts båd.

10.

Kulturminder i Syddjurs.
Afventer Syddjurs kommunes reaktion på vores fremsendte forslag til samarbejde på dette felt.
Når BLIS får en hjemmeside vil vi genoptage forhandlingen med Syddjurs Kommune om at BLIS må blive en aktiv
og medudviklende part af - Kulturminde - databasen for Syddjurs.

11.

EVENTUELT.
Forslag til datoer for bestyrelsesmøder, på onsdage, i 2009:
VINTER/FORÅR:
EFTERÅR/VINTER:

12.

Januar, onsdag den 21 - Februar, onsdag den 18 - Marts, onsdag den 25 - April onsdag den 22.
August, onsdag den 12 - September, onsdag den 2 - Oktober, onsdag den 7 - November, onsdag 4 og
December, onsdag den 9.

Kommende bestyrelsesmøder:
11. dec. 2008 juleafslutning ( mødet påbegyndes først kl. 1900).
Mødested for juleafslutningen vil fremgå af dagsorden, der udsendes senere.

Foreningens 1. generalforsamling den 24. feb. 2009.
Referat er sendt pr. mails til alle bestyrelsesmedlemmer!

Referat: HG - 24. nov. 2008

