72. Bestyrelsesmøde
Onsdag den 07. september 2016, kl. 16
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- HOTELLET, ”Krostuen”

Hovedgaden 10 - 8410 Rønde

Referat
Alle var til stede - Bestyrelse og suppleanter:
Geert Halberg, Poul Erik Bærentzen, Klaus Bertram Mikkelsen, Jens Kannegaard, Anne Mette Skifter, Eigil Nybo,
Hans Nielsen, Thorkild Hansen, Hans Grøn, Anna Søgaard Nielsen og Kit Egefjord.

Valg af referent: Thorkild Hansen
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Godkendelse!
Referatet fra seneste møde skal godkendes.
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Siden sidst! Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort gennemgang v/ Hans Grøn
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17. maj 2016 – Bygningskultur Danmark, fremsender forslag til15. nominerede præstegårde i forbindelse med
valget af ”Danmarks Smukkeste Præstegård” – der var mærkelig nok, ingen præstegårde fra Østjylland.
19. maj 2016 – BLIS udsteder fuldmagt til BLIS medlem Jytte Bjørn Nielsen – til at repræsentere BLIS ved
årsmødets generalforsamling i Odense den 21. maj 2016. Ved generalforsamling blev Karen Margrethe Olsen,
Præstø valgt til ny formand.
20. maj 2016 – Mail til Syddjurs Kommune v/ Keith Krog Larsen og meddelt at BLIS agter at anke afgørelse i
dispensationssagen Nedergade 40, Ebeltoft
30. maj 2016 – BLIS modtager fra Syddjurs Kommune afgørelse i dispensationssagen, Nedergade 40
30. maj 2016 – BLIS underudvalg ”den gl. præstegård” har afholdt udvalgsmøde i Ebeltoft gamle Præstegård,
Grønningen 13- 17, Ebeltoft.
1. juni 2016 Sommersammenkomst med BLIN, med start i Ellegården i Gjerrild.
9. juni 2016 – BLIS modtager invitation fra Syddjurs Kommune til Indvielsen af Egil Fischers Ferieby.
14. juni 2016 – BLIS fremsender høringssvar til Kommuneplan 2016.
15. juni 2016 – ”Bestyrelses holdning” Mini-undersøgelse i bestyrelsen er gennemført, for at formanden kan få
en fornemmelse af hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem står i forhold til et kommende besøgscenter ved Kalø
Slotsruin.
21. juni 2016 – Mail-henvendelse fra Ebelfestival – Har BLIS nogle på programmet i år?
27. juni 2016 - BLIS underudvalg ”den gl. præstegård” har afholdt udvalgsmøde ved udvalgsmedlem Erling
Rasmussen, Kystvejen 26, Handrup Strand.
28. juni 2016 – Konklusion på ovennævnte Mini-undersøgelse angående BLIS holdning i sagen og
Velkomstcenter / Besøgscenter.
28. juni 2016 – BLIS fremsender klager til Natur og Miljøklagenævnet over dispensationssagen, Nedergade 40.
Klagen er indberettet digitalt af Geert.
29. juni 2016 – Møde i Komiteen for Arkitektur- og Bevaringsprisen i Syddjurs Kommune
30. juni 2016 – BLIS fremsender klage til Statsforvaltninger over kommunens håndtering af ovennævnte
dispensationssag.
11. juli 2016 – Mail fra Syddjurs Kommune – med spørgsmålet: ”Ønsker BLIS tættere dialog med folkeskolens
børn” Henvendelse fra journalist Hans Henrik Pedersen.
15. juli 2016 – Indvielsesfest for genåbning af Egil Fischers Ferieby. Torkild Hans deltog på vegne af BLIS.
18. juli 2016 – Stiftende generalforsamling for dannelse af ”Komiteen til etablering af kulturelle aktiviteter i
Ebeltoft gamle Præstegård”
14. august 2016 – BLIS meddeler Ebelfestival, at vi i år ikke har noget på programmet i ugen for Ebelfestivalen.
15. august 2016 – Invitation til BLIS medlemmers til deltagelse i udflugt til Estruplund Gods og Kirke, den 26.
august 2016. Tilmelding til BLIN.
16. august 2015 – Komiteen for Arkitektur- og bevaringsprisen var på besigtigelsestur i Kommune.
19. august 2016 – Anmodning om høring vedr. nedrivning af udlænge ved Agri præstegård. Høringsfrist den 18.
sept. 2016.
25. august 2016 – Holmegård har ansøgt om at gården kan blive indlemmet i Nationalpark Mols Bjerge.
Hans Grøns gennemgang og kommentarer taget til efterretning
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2.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren
Kassebeholdning kr. 8.943,70. 3 medlemmer er i restance. 1 medlem har meldt sig ud.

3.

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

Geert orienterede om, at man på Råmosegård planlægger at rive et lille udhus ned. Der er tale om et udhus opført
delvist som bindingsværk. Det er beliggende solo i det grønne områdes nordøstlige hjørne og på baggrund af
oplysningerne og foto vurderes udhuset ikke umiddelbart at have bevaringsværdi, hverken som bygning isoleret set
eller som et element i det samlede kulturmiljø.
Eigil orienterede om, at der forsat bygges på Andelsmejeriet i Dejret, men det går langsomt.
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Forestående og igangværende opgaver.
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Kontakt til medlemmer.
1.
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Ønsker BLIS tættere dialog med folkeskolens børn?
Efter en god debat konkluderede vi, at initiativet fortjener at blive fremmet, men BLIS har ikke resurser til at
bakke det op, hvilket Hans melder tilbage – med opfordring til at henvende sig til Museum Østjyllands
skoletjeneste.
Konklusion på resultatet af Mini-undersøgelse om BLIS holdning i sagen og et kommende besøgscenter.
Hans resumerede konklusionen om, at et flertal af bestyrelsen helst ser det påtænkte areal ved Kalø friholdt
byggeri og parkeringsplads. Konklusionens ordlyd fremgår af det fremsendte brev af 28. juni 2016
Dropbox – Hvordan kan vi i bestyrelsen bruge Dropbox? Geert giver en kort forklaring / vejledning.
Geert gav en kort orientering og sender en mail med generel instruktion. Hans får invitation til deltagelse i
Dropboks.
Arkitektur- og bevaringspris i Syddjurs Kommune - er skudt i gang! Følgende er afviklet:
a. Plakette er vagt
b. Indstillinger af emner: – Der indkom i alt 9 (8) forslag – alle er efterfølgende besigtiget.
c. I år er der valg at der gives 2 priser. En til et Bevaringsværdig Hus, og en til Nyt Arkitektur.
d. prisen overrækkes på arkitekturens dag som i år er den 3. oktober. Prisoverrækkelse vil finde sted i Jagtens
hus ved en lille højtidelighed.
Hans’ uddybende orientering taget til efterretning.
Sidste nyt fra ”Komiteen til etablering af kulturelle aktiviteter i Ebeltoft gamle Præstegård”
Thorkild oplyste, at Komitéen er stiftet, bestyrelsen konstitueret. Der er afholdt møde med ejer om købsoption,
som ikke blev aftalt, men der forhandles videre efter møde med Kommunen for status på antal byggeretter m.v.
Projektet er hermed løftet ud af BLIS regi og udvalget nedlægges.
BLIS deltagelse i ”fyraftenmøde” den 20. september 2016 og med Bevaringsrådet som arrangør. Hvordan bliver
”skabelonen” for mødets afholdelse? Anne-Mette vil fortælle nærmere herom.
Anne Mette udleverede og gennemgik programmet. Anmodning fra Bygningsbevaringsrådet om at deltage i
betaling af annonce blev afvist.
Bevarende / udviklende, LOKALPLAN for Fischers Park - Sidste nyt i sagen.
Grundejerforeningen har ansøgt om lokalplanlægning. Vi ved endnu ikke om, og hvornår kommunen i givet fald
går i gang.
Fredningsforslag Entreprenør Højskolen - Ebeltoft Vandrehjem Egedalsvej 5 8400 Ebeltoft
Hans oplyste, at sagen er klar til fremlæggelse for det særlige bygningssyn ved møde i oktober 2016.
Visions- og udviklingsplan for EBELTOFT / BY & HAVN.
Thorkild orienterede om et projekt med et antal arkitektstuderende fra AUC, som under vejledning af professor
Hans Kiib er i Ebeltoft tre dage i næste uge. Thorkild er bedt om at give interviewes til de studerende om mulige
nedslagspunkter og projekter bl.a. relateret til Visions- og udviklingsplanen. Der vil senere blive en udstilling af
evt. projektopgaver.

Status på ny hjemmeside samt præsentation.
Eigil foreslår stærkere eksponering af vores nye hjemmeside, som er en meget relevant tilgang for alle til
oplysninger bredt om kulturarven i Syddjurs for alle. Beslutning: Eigil skriver en pressemeddelelse/artikel som
bringes i lokalpressen. Når teksten foreligger tages stilling til formidling af essensen af budskabet via Facebook.
Mht. til mails til blis@blis.dk, så får Eigil lavet en funktion, således at de centralt opsamlede mails automatisk
videresendes til Hans’ private mail.

Landsforeningen By og Land.
LANDSFORENINGENS ÅRSMØDE 2016 I ODENSE - Ny formand i Landsforeningen
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På det netop afholdte årsmøde i Odense konstituerede bestyrelsen sig, så Karen Margrethe Olsen, Præstø, overtog
formandsskabet efter Peter Hee, som havde valgt at trække sig efter flere år på posten.
Karen Margrethe Olsen har en klar mission: Der skal sikres fokus på de bevaringsværdige bygninger frem mod
kommunalvalget i 2017. Både borgere og politikere skal være klar over den værdi, der ligger i, at vores
bygningskultur kan omsættes til både livsværdi og kroner og ører.
Ovenstående og Hans’ uddybende kommentarer taget til efterretning.

7.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Nationalpark Mols Bjerge
Thorkild Hansen, BLIS’ repræsentant i Rådet
Seneste kulturudvalgsmøde drejede sig primært om fordeling af støttemidler inden for kulturområdet. Det samlede
Råd har et dagsseminar lørdag den 8. oktober for bearbejdning af de godt 150 idéer og forslag, som er kommet ind
ved den offentlige møderække det seneste halve år – mht. at prioritere hvad der skal indarbejdes i den nye
nationalparkplan. Næste ordinære Rådsmøde er mandag den 10. oktober, hvor Thorkilds forslag vedrørende
velkomstcentret forventes drøftet. Da Thorkild er bortrejst, har han nogle supplerende bemærkninger til Rådet.
Bemærkningerne blev fremlagt til BLIS’ orientering. I en anledning kom det til udtryk, at der er en forskellig
holdning i BLIS’ bestyrelse til velkomstcentrets placering. Se pkt. 4.2
Lystøndeudvalget:
Intet nyt.
Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune
Anne-Mette BLIS repræsentant i Bevaringsrådet
Der er ca. 1 mio. i forskønnelsespuljen målrettet til forskønnelse af Ebeltoft historiske midte – lokalplan 177.
Ansøgningsfrist overskredet nu. Der er kun få ansøgere. Man opsøger nogle relevante husejere og vil fx gerne
forskønne gavle.
Udvalget har været på byvandring og bl.a. set på alu. vinduer og alu. glaslister. Har anmodet forvaltningen om at
påtale og kræve udførelse jfr. lokalplanen. Man har i stedet valgt at give dispensation, hvilket er helt uacceptabelt.
”Byens Forskønnelse”- samarbejdsudvalget - Ebeltoft Distriktsråd og Kit, BLIS:
Kit oplyste, at der er fremdrift i projekterne. Stien fra Torvet til Fregathavnen vil nu blive genoprettet, og P-pladsen
ligeså efter Kits skitser og beskrivelser. Oprydningsprojektet i handelsgaderne er kørt skævt pga. af klodset
håndtering fra vejafdelingens side. Handelsstanden og Distriktsrådet blev slet ikke inddraget.
Kolindsund-udvalget:
Intet nyt
Arkitekturpolitik – udvalget:
Intet nyt
Ebeltoft gl. Præstegård – udvalget:
Udvalget bliver efter dannelse af Komiteen - Lukket!
Ny hjemmeside – udvalget:
Projektet med ny hjemmeside er afsluttet og udvalget nedlægges.
Arkitektur- og bevaringsprisen:
Hans Grøn – BLIS repræsentant i Komitéen
Projektet er søsat og afslutte fra BLIS side. Udvalget nedlægges.
Orientering fra seneste møde fremgår af pkt. 4.4
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. Frednings af Vandrerhjemmet i Ebeltoft.
2. Udpegning af Holmegaard som et særligt kulturmiljø, indlemmelse i Nationalparken og fredning
3. Forskønnelsesprojekt – løbende faglig rådgivning af Ebeltoft Distriktsråd
4. Ebeltoft gl. præstegård.
Disse punker er alle behandlet tidligere!

9.

Arrangementskalender for 2. halvdel af 2016.
20. september 2016 – Bevaringsrådet ”fyraftensmøde”

10.

EVENTUELT.
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11.

Kommende bestyrelsesmøder / møder:
Mødeplan for 2. halvår 2016 revideres
Mødekalender for bestyrelsen - 2016. - - / Efterår / Vinter EFTERÅR/VINTER: Datoer for efterårets 3 møder!?
September: onsdag den 7. -November: onsdag den 2. og
December: onsdag den 7. - (JULEAFSLUTNING).

Diverse udvalg: Opmærksomhed på bevaringsværdier:
Lystøndeudvalget består af:
Kolindsund – udvalget:
Arkitekturpolitik – udvalget:
Skønhedspletter i Ebeltoft

Hans og Thorkild
Anne-Mette, Thorkild og Jens.
Klaus og Thorkild
Anne Mette, Hans N. og Thorkild
Kit, Thorkild og Hans

Referat: Thorkild Hansen
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Tovholder: Hans / Thorkild
Tovholder: Thorkild.
Tovholder: Klaus
Tovholder: Anne Mette
Tovholder: Kit

