REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BLIS DEN 13. OKTOBER 2010
Deltagere i mødet: Hans Grøn, Thorkild Hansen, Kaj Tipsmark, Kit Egefjord, Jørgen Wickmann
Hansen ( referent).
1. Siden sidst ved Hans Grøn
a. Maltevent
Hans refererede forløbet kultureventen den 10.september, hvor repræsentanter for de politiske
partier i byrådet gav udtryk for deres opfattelse af fremtiden for Maltfabrikken.
Som bekendt har et flertal i byrådet senere stemt for udarbejdelsen af en lokalplan, der tillader
nedrivning af bygningerne.
Mødet var – på trods af dårligt vejr – ganske velbesøgt og de fleste borgerindlæg på mødet var
positive overfor en bevaring af bygningerne.
b. Nedsættelse af en tværfaglig gruppe omkring bevaring af maltfabrikken
Efter malteventen er der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe – kaldet Task-Force – der har som den
overordnede målsætning at søge at bevare maltfabriksbygningen.
Herom senere i referatet.
c. Stationsbygningen i Hyllested.
Ejeren har ansøgt om, at den nuværende tagbelægning af eternitskifer udskiftes til eternit
bølgeplader.
BLIS har afgivet en udtalelse, hvori man anbefaler, at det ansøgte ikke imødekommes.
d. Arbejdet med Kolindsund-projektet
Der har været afholdt møde om realisering af Kolindsund-projektet, og Djurslands-kommunerne
har afsat beløb til realisering af projektet . Der er en overordnet politisk vuilje til at realisere
projektet på længere sigt.
2. Nationalparken
Kit Egefjord fortalte om sit arbejde i Nationalparkrådet.
Efter offentlighedsfasen er der indkommet 302 forslag, som skal evalueres og prioriteres.
Der er nedsat tre grupper, som skal vurdere de indkomne forslag:
Naturgruppe
Erhvervs- og turistgruppe
Kulturgruppe
De indkomne forslag skal vurderes inden jul.
Efter jul deles forslagene op i fire geografigrupper.
Den 1. marts 2011 skal foreligge forslag til handlingsplan for alle grupper – og denne tidsplan skal
overholdes.
De 301 indkomne forslag er lukkede for offentligheden, men åbne for bestyrelse og råd.

3. og 5. Kulturevent og rapport fra NY-MALT-Udvalget referatmæssigt slået sammen
Kultureventen for bevaring af maltfabrikken forløb tilfredsstillende med deltagelse af de politiske
partier i byrådet og med en god efterfølgende debat.
Som bekendt har byrådet senere vedtaget, at maltfabrikken kan nedrives, når der foreligger en
godkendt lokalplan
Efterfølgende er nedsat en arbejdsgruppe med det kommissorium at søge maltfabrikken bevaret.
Gruppen består af Hans Bodilsen, Hans Grøn, Thorkild Hansen, Anders Byriel, Astrid Søe, Peter
Sand, Kristian Krog og Jørgen Wickmann Hansen.
Gruppen har afholdt to møder, hvor den fremtidige strategi er drøftet.
Det er besluttet at danne en ” Komite til bevarelse af Maltfabrikken ”. Komiteen er en selvstændig
juridisk enhed, der vil kunne ansøge om fondsmidler, udlodde folkeaktier o. l.
Stiftende generalforsamling i komiteen vil blive holdt torsdag den 21. oktober.
Bestyrelsen vil blive holdt løbende underrettet om arbejdet i komiteen,og gode ideer til komiteens
videre arbejde vil være særdeles velkomne.
4.
Rapport fra Lystøndeudvalget.
Der henvises til vedlagte notater fra Thorkild Hansen
6. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Næste møde afholdes onsdag den 3. november 2010

