73. Bestyrelsesmøde
Onsdag den 02. november 2016, kl. 16

30

- HOTELLET, ”Krostuen”

Hovedgaden 10 - 8410 Rønde

Referat
Bestyrelse og suppleanter er:
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
Afbud fra: Bertram Mikkelsen, Jens Kannegaard og Kit Egefjord.

0

Godkendelse!
Godkendt uden bemærkninger.

1.

Siden sidst! Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort gennemgang v/ Hans Grøn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

13. sept. 2016 – Alette Skov-Hansen fremsender anmodning om BLIS har forslag til ”Landdistriktsprisen – gode
kandidater” Kom med et forslag inden den 20. september 2016.
20. sept. 2016 - Fyraftensmøde med titlen - ”Samklang mellem beskyttelse og benyttelse” Bevaringsrådet
inviterede til møde på Fregatten Jylland.
22. sept. 2016 – BLIS modtager naboorientering fra Syddjurs Kommune om bebyggelse på Toften 5 og med
anmodning om høring.
23. sept. 2016 – Syddjurs Kommune fremsender anmodning om høring, angående fældning af træ på
ejendommen Nedergade 13.
27. sept. 2016 – Tilbud fra Syddjurs om hvordan vi let kan bruge et nyt billetsystem ”GO Syddjurs” og
alternativ annoncerings måde i ADRESSEAVISEN og på internettet via KULSY – Internetportal for Syddjurs
Kultur.
3. okt. 2016 – Blis fremsender svar til journalist Hans Henrik Pedersen angående henvendelsen om BLIS ønsker
dialog med folkeskolen. Svaret er som aftalt på seneste bestyrelsesmøde.
3. okt. 2016 – Uddeling af Arkitektur- og bevaringsprisen blev afhold i Jagtens Hus.

8. 9. okt. 2016 – BLIS fremsender partshøring vedr. fældning af markant træ i Nedergade.
9. 10. okt. 2016 – BLIS fremsender høringssvar angående Toften 5, Ebeltoft
10. 11. okt. 2016 – BLIS modtager meddelelse fra Syddjurs Kommune om endelig godkendelse af Kommuneplan
2016.
11. 11. okt. 2016 – Invitation fra Syddjurs Kommune med titlen ”Vi gentænker sammen kultur og bevægelse” –
Syddjurs Kommune inviterer til idéudviklingsworkshop.
12. 14. okt. 2016 – BLIS modtager En scannet artikel fra det trykte blad 'Danske Kommuner' er vedhæftet. Artiklen
omhandler Landsforeningens FBB projektet og har titlen ”Bevar stoltheden over vores bygningsarv”
13. 27. okt. 2016 – BLIS modtager afgørelse i klagesag vedr. Nedergade 40. Klage afvist pga. klagen var indsendt
for sendt
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14. 27. okt. 2016 – Orientering fra landsorganisationen v/ Grethe Pontoppidan om fredningsforslag til Entreprenørskolen i Ebeltoft. Grethe efterlyser ligeledes et samarbejde med BLIS om ”markedsføring af fredningsforslaget
til Entreprenørhøjskolen”
15. 31. okt. 2016 – Geert redegør for BLIS`s mulighed for bog-arrangement 2016 – med Vilfred. Se punkt nedenfor!
Orienteringen taget til efterretning.

2.

Status fra kassereren.
Kassebeholdning kr. 9.343,71. To medlemmer mangler at betale kontingent.

3.

Kulturopgaver.
Eventuelle ”kulturopgaver” siden sidst: ”ordet går bordet rundt”
Hans N. orienterede om, at helhedsplanen for Hornslet er lavet, men stadig ikke tilgængelig på Kommunens hjemmeside. Hans N.
er blevet formand for Handel Syddjurs. Poul Erik orienterede om, at der er brug for færre præstegårde på Mols med risiko for
forfald. Enighed om, at menighedsrådene bør sælge bevaringsværdige præstegårde til ejere med pietetsfølelse. BLIS følger og
forsøger at påvirke udviklingen.

4.

Forestående og igangværende opgaver.
1.

Arrangement med Vilfred:
Geert har undersøgt muligheden for at holde et arrangement med Vilfred og hans nye bøger. Det er en bog om
Skramsø Gods, der udkommer i begyndelsen af november og så er det også Folk og Liv i Syddjurs der
udkommer den 25. november. Folk og Liv bliver fremover lavet af Adresseavisen og redigeret af Martin Schultz,
da Vilfred ønsker at stoppe. Det vil derfor være oplagt, at vi samarbejder med Adresseavisen om dette
arrangement, f.eks. ved at de betaler annoncen.
Vilfred kan den 7 december, og Niels Trangbæk kan denne dato. Teatersalen på Kulturhotellet er ledig den 7.12.
Der er ikke basis for at holde arrangementet på Skramsø Gods. Ærgerligt!
Er BLIS klar til at gennemføre arrangementet i år?
Med udgangspunkt i flere års succes med dette arrangement ble det besluttet at stå for dette års arrangement.
Geert påtog sig rollen som tovholder, og bestiller lokaler på Hotellet/teatersalen og indkalder hjælpere til
opstilling fra kl. 18.00 den 7. december. Forsøger at få Adresseavisen til at betale annoncering. Aftalt, at der
laves ”bar” med salg af kaffe og vin i pausen.

2.

Planlægning af generalforsamling 2017:
Følgende skal besluttes, Dato – Lokalitet for generalforsamlingen - Generalforsamlings-arrangement?
På valg er 5 medlemmer af bestyrelsen og valg af suppleant. I bestyrelsen er: Hans Grøn, Poul Erik Bærentzen,
Anne-Mette Skifter, Geert Hallberg og Eigil Nybo og Anna Søgaard Nielsen på valg.
Poul Erik, Anne-Mette og Hans ønsker ikke genvalg.
Generalforsamling afholdes torsdag den 23. februar kl. 19.00. Forslag om at holde den i Jagtens Hus (som fik
årets arkitekturpris) hvis muligt – med tema ”Moderne arkitektur i Syddjurs” og indlæg fra Arkitemas arkitekt,
som har stået for Jagtens hus. Hans G. spørger Jagtens hus og melder tilbage til Eigil, som i givet fald aftaler
med Arkitema. Teatersalen, Rønde kan være et alternativ, hvis vi ikke kan være i Jagtens Hus.
Geert Hallberg og Eigil Nybo modtager genvalg som medlem af bestyrelsen. Kit Egefjord modtager genvalg
som suppleant. Poul Erik, Anne-Mette og Hans ønsker ikke genvalg. Der skal således vælges tre
bestyrelsesmedlemmer. Anna Søgaard Nielsen modtager valg til en af de ledige bestyrelsesposter.
Det betyder, at der skal findes to kandidater som bestyrelsesmedlemmer og en kandidat til erstatning for Anna
Søgaard Nielsen som suppleant.
Anna har talt med arkitekt Hanne Kroghede fra Molsområdet og Hanne vil gerne være kandidat til bestyrelsen.
Anna bekræfter overfor Hanne, at vi indstiller hende til en bestyrelsespost.
Eigil Nybo har talt med landskabsarkitekt Anne Marie Poulsen, Ebeltoftområdet, og Anne vil tilsyneladende
gerne være kandidat til bestyrelsen. Eigil træffer endelig aftale og melder tilbage til Hans G.
Vi drøftede to emner til indstilling til den ledige post som suppleant, nemlig arkitekt Torben Schønherr og
tidligere byrådsmedlem Bent Winkler. Anna har allerede haft en snak med Torben Schønherr og forsøger at få
en aftale om at han stiller op – Anna melder tilbage til Hans. Hvis Torben Schønherr ikke stiller op, vil Hans i
givet fald aftale med Bent Winkler, at han stiller op.
Hele programmet for generalforsamlingen færdiggøres på bestyrelsesmøde i januar 2017.

3.

Sidste nyt fra ”Komiteen til etablering af kulturelle aktiviteter i Ebeltoft gamle Præstegård”
Det har ikke været muligt at opnå enighed med ejeren om pris for en købsoption på Præstegården. Komitéen
afventer, hvad der sker.
-3FORMAND HANS GRØN
MAIL: hg@blis.dk

side 3
Til gengæld har vi aftalt med ejeren, at vi i BLIS vil støtte hans bestræbelser på at gennemføre det senest
udarbejdede projekt (herunder vejadgang), som bygger på bevaring af præstegården – under forudsætning af,
at præstegården bevares på en restaureringsfaglig forsvarlig måde og at den samlede bebyggelse vil tilføre
området æstetisk kvalitet og som det kræves, fuldt ud overholder den bevarende lokalplan 177. Ejeren og dennes
entreprenør og arkitekt Leif Høgh, har aftalt et opklarende møde med Kommunen med deltagelse af ejeren og
Hans Grøn. BLIS’ rolle er som hidtil, at understøtte fremdrift i sagen og medvirke til at sikre, at de
bevaringsværdige bygninger restaureres forsvarligt.
4.

Bevarende / udviklende, LOKALPLAN for Fischers Park - Sidste nyt i sagen.
Hans orienterede om, at lokalplanlægning ikke er igangsat selvom grundejerforeningen har ansøgt herom.
Forvaltningen har senest besluttet at afholde et møde med grundejerforeningen, men det er p.t. uklart, hvad
formålet er.

5.

Fredningsforslag Entreprenør Højskolen - Ebeltoft Vandrehjem Egedalsvej 5 8400 Ebeltoft
I mailen er BLIS blevet opfordring til at arrangere et arrangement i forbindelse med fremsendelse af
fredningsforslaget på Entreprenørskolen.
Er der nogle i bestyrelsen som vil være tovholder for sådan Event?
Enighed om vigtigheden af, at ejeren er velinformeret om, hvor langt Landsforeningen er i processen med
fredningssagen, og hvad en fredning – hvis den bliver besluttet af Det særlige Bygningssyn – indebærer af
muligheder og begrænsninger for ejerne.
Hans drøfter dette med Landsforeningen hurtigst muligt og aftaler, hvornår og hvordan Landsforeningen – helst
med BLIS som bisidder - afholder et informationsmøde med ejeren/Danhostels bestyrelse. Vi skal også sikre, at
Landsforeningen ikke igangsætteren kampagne hen over hovedet på ejerne før dette møde er afholdt. Den
kampagne, som Landsforeningen beder os deltage i/varetage skal altså udskydes til efter mødet med Danhostel,
og hvis muligt, skal vi sikre, at Danhostel motiveres til selv at være aktiv deltager i kampagnen.

6.

Visions- og udviklingsplan for EBELTOFT / BY & HAVN.
Udskydes til et kommende møde
-

5.

Kontakt til medlemmer.
1. Status på ny hjemmeside samt præsentation / markedsføring
2. Hvordan sikre vi os at mail til BLIS når frem?
3. Er det nuværende mailsystem sikker? og kan eller skal der ændres på procedure?
Der er særdeles godt styr på hjemmesiden og dens løbende opdatering. Eigil har også løst problemet med
mailsystemet.

6.

Landsforeningen By og Land.
I N S P I R A T I O N S
Bevaringsværdige bygninger med nyt liv

M

Ø

D

E

På dette inspirationsmøde sætter vi fokus på, hvad der skal til, for at vi i fremtiden kan have mange bygninger med
rod i den danske byggetradition og dermed vise de næste genrationer det samfund, der var før dem.
Dato: Den 19. november 2016
Sted: Stormsalen, Rådhusgade 3, 1. sal, 8700 Horsens
Pris: 200 kr. for medlemmer, 250 kr. for andre
Sidste tilmelding: 13. november 2016
Besluttet, at BLIS betaler deltagergebyret for bestyrelsesmedlemmer, som deltager.
Sæt X i kalenderen den 15. december
Landsforeningen er i gang med at planlægge et spændende netværksmøde i Den Gamle By i Aarhus den 15. dec. 2016
Taget til efterretning

7.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Nationalpark Mols Bjerge
Thorkild Hansen, BLIS’ repræsentant i Rådet orienterede kort om kulturområdet fra det seneste Rådsmøde 10. okt.
2016, bl.a. at arkitektkonkurrencen om Velkomstcentret afgøres en 6. december 2016. Thorkilds forslag om at Rådet
skulle anbefale Bestyrelsen at standse projektet og genoverveje en ny samlet strategi for styrkelse af decentrale
formidlingssteder og partnerskaber samt digital formidling. På trods af positive tilkendegivelser om tankerne i
forslaget, blev det besluttet ikke at anbefale at standse projektet og genoverveje.
-4FORMAND HANS GRØN
MAIL: hg@blis.dk

side 4
Lystøndeudvalget:
Intet nyt
Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune
Anne-Mette BLIS repræsentant i Bevaringsrådet
Anne Mette orienterede kort om fyraftensmødet i Ebeltoft arrangeret af Bevaringsrådet. Ellers er der ingen nye sager
og intet nyt - heller ingen tilbagemelding fra forvaltningen om anvendelsen af et ekstraordinært stort beløb til
forskønnelse i Ebeltoft midt by er der pt. oplyst nærmere om.
”Byens Forskønnelse”- samarbejdsudvalget - Ebeltoft Distriktsråd og Kit, BLIS:
Kit ikke til stede. Hans oplyste, at der pt. Arbejdes med forskønnelse på Bryggertorvet, omkring Finn Lynggaards
glasskulptur.
Kolindsund-udvalget:
Intet nyt
Arkitekturpolitik – udvalget:
Intet nyt.
Ny hjemmeside – udvalget:
Se pkt. 5
Arkitektur- og bevaringsprisen:
Hans Grøn – BLIS repræsentant i Komitéen
Orientering fra seneste møde. Priseventen i Jagtens Hus forløb rimelig godt. Presseomtalen(markedsføringen) var
dårlig og skal forbedres næste år. Nu tager BLIS bl.a. temaet op ved generalforsamlingen. Plakettens design er
skuffende, og flertal i BLIS bestyrelse henstiller til Komitéen, at der bør overveje at lave en anden udformning.
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.
2.
3.
4.
5.

Frednings af Vandrerhjemmet i Ebeltoft.
Udpegning af Holmegaard som et særligt kulturmiljø, indlemmelse i Nationalparken og fredning
Maltfabrikken – Projektering for det kommende projekt igangsættes
Forskønnelsesprojekt – løbende faglig rådgivning af Ebeltoft Distriktsråd
Ebeltoft gl. præstegård.

Disse punkter tages til efterretning og/eller er behandlet oven for

9.

Arrangementskalender for 2. halvdel af 2016.
Bogudgivelses arrangement 7. december 2016
Julefrokost 8. december 2016 - nærmere følger
BLIS Generalforsamling den 23. februar 2017

10.

EVENTUELT.
Ingen bemærkninger

11.

Kommende bestyrelsesmøder / møder:
Mødeplan for 2. halvår 2016 / 1. halvår 2017:
Mødekalender for bestyrelsen – 2016 / 17
Datoer for vinteren 2016/2017
November: onsdag den 2. og december: torsdag den 8. - (JULEAFSLUTNING).
Tilmelding til julefrokost senest den 1. december 2016 til formanden.
2017:

Januar: onsdag den 11 og februar: Generalforsamling, torsdag den 23.

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

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

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

