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Til Stede var: Hans Grøn, Anne-Mette Skifter,Geert Hallberg,Thorkild Hansen
Kaj Tipsmark.
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Godkendelse af referat fra sidste møde , godkendt.
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Thorkild H og Hans G deltog i besigtigelse og orientering om
helhedsplan for Fiskerihavnen sammen med PUK-udvalget for Syddj.Komm.
den 21.maj.2010. PUK udvalget var positivt stemt for placering af
lystøndeskuret på græsplænen ved trafikhavnen.
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Lokalplan nr. 334 for Thorsager (Thorsager Brugs)
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Realdania,møde vedr.ildsjæle den 1.juni 2010
Ca. 200 deltagere fra hele Danmark,en del fra kommunerne.
Vel tilrettelagt og vel gennemført møde.
Mail fra Erik Dalgaard Eriksen. Skødshoved Pakhus er
i ” gode hænder” .

27.maj Møde på Europahøjskolen ang.Nationalparken (ingen omtale)
31.mail til Susanne Diekema TV 2 OJ ang. Træfældning.
Det er ikke oplyst,hvornår arbejdet påbegyndes.
8,juni 2010 Syddj.Komm.ann. af off. Bekg. Vedr nedrivning af bevaringsværdig bygning Lindhøjvej 24 Begtrup.(BLIS har ikke udtalt sig)
Punktet gav anledning til en kort generel drøftelse af anvendelsen af
ressourcer i BLIS til enkeltsager, således at der var stemning for at
BLIS koncentrerer sig om færre, men væsentlige sager, hvor BLIS
kan øve indflydelse.
9.juni Debatmøde Kalø, ang. Nationalparken,velbesøgt,indsamlig af ideer.
Hans deltog i mødet i Stenvad,deltagere fra Norddjurs og Syddjurs.
Forslag til ændringer af lokalplan 334 modt. Fra Syddj.Komm.
Flere af BLIS ændringsforslag indarbejdet.
BLIS høringssvar vedr. Tved Bygade 37.
Artikel i ”Stiften” vedr. Maltfabrikken. Der er ingen plan B i forh.
til et projekt,støttet af ”Realdania” (Knald eller Fald)
Rønde Vandrerhjem Det blev oplyst, at Rønde Kommune i 1980- erne
lod servitut om anvendelse til vandrerhjem aflyse, Ejendommen forsøges
solgt.
Orientering om lukning af Helgenæs Museum.Ejendommen sælges måske.
Fornyet registrering af BLIS hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

2.Status fra kassereren.
Kassereren oplyste, at kassebeholdninger ca. Kr. 12.000, som er
afsat til anskaffelse af computer,lyskanon og printer. (LAG-midler)

3.Kulturopgaver
ingen kommentarer bordet rundt.

4.Kontakt til medlemmer.
www-udvalget arbejder videre med hjemmeside og logo.
Nærmere følger senere på året.

5.Landsforeningen By og Land.
Den af landsforeningen stillede opgave med fotoregistrering af
Stationsbygninger på den tidligere Ebeltoft-Trustrup Jernbane
bliver udført snarest af Jørgen W. og Kaj.

6.Markedsføring af foreningen
og statusrapport fra udvalgsarbejdet.
Lystøndeudvalget (se bilag)
Bevaringsrådet JM vil være fraværende på bevaringsrådets næste møde
den 19.august. KT er suppleant og kontakter rådets formand Jens
Mathiassen vedr. dagsorden. (mødet er senere blevet aflyst, da der ikke
var aktuelle sager.)
Den Bevarende Lokalplan for Ebeltoft By. HG arbejder med
jubilæumsmøde på ny dato i efteråret.
Fischers Park udvalget: intet nyt
Sejltursudvalget nedlæggelse ? næste møde drøfter sagen
Følle Mølle udvalget intet nyt
Kolindsund udvalget intet nyt
Kaløvej udvalget intet nyt.

7.Aktuelle sager.
Lystøndeskuret:
Thorkild gav en grundig redegørelse for situationen og om de afholdte møder
med advokat Mads Petersen og Tømrermester Thorkil Brouer. På mødet
fremlagde TH et bilag med forudsætninger og anlægsbudget for rejsningen
af lystøndeskuret. (se bilag) Der havde også været afholdt et møde med
Anne-Mette og Kit.
På bestyrelsesmødet tegnede sig et perspektiv for en driftsform, hvor
kommunen bevarer ejerskabet til grund og hus, men tildeler
projektorganisationen en byggeret til genrejsningen.
På mødet kom det frem, at der er en divergens mellem husets færdige højde
og den tidligere anførte (Hyllested) 8,5 m kontra 9,5 m
Driften kan evt. være lagt i en selvejende fond.(Kr. 300.000)
Bestyrelsen tilsluttede sig det veludførte arbejde i udvalget hidtil.

Plan for Nationalpark Mols Bjerge.
Kit Egefjord (medl. Af nationalpark-rådet samt af BLIS best)
Fremlagde et notat med strøtanker om input fra BLIS til Nationalparkens
første plan.
KE har efter mødet indarbejdet kommentarerne fra mødet i en opdateret
udgave af notatet. (se bilag)

8.Arrangementskalender for efteråret 2010.
Ad punkt 3: Der er bevilget penge fra Nordea til mødet om bevarende
lokalplan.
Ad punkt. 4 Udflugt til Kolindsund evt. sammen med ”Kolindsunds Venner”

9.Eventuelt.

Thorkild vil udarbejde et udkast til et brev til Syddjurs
Kommune om evt. oprettelse af distriktsråd i alle relevante områder.

10. Kommende bestyrelsesmøder:
Se listen på dagsordenen.
Nyt udvalg: Maltfabrikudvalget: HansG og TH.

