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- TEGNESTUEN, Nørreport 4, Ebeltoft

Mødelokale

Referat
Til stede: Hans, Thorkild, Geert, Poul Erik, Kit, Kaj, Jørgen W ( referent), Matthias Korn (ph.d-studerende)
Matthias Korn er ph.d.-studerende på Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet.
Matthias` forskningsprojekt handler om forskning angående borgerdeltagelse / brug af mobil teknologi
på et abstrakt / konceptuel plan. Matthias vil gerne finde ud af hvordan mennesker vil kunne deltage eller interagere mens de er på
steder – f.eks. et historiske sted med kulturarv - Nationalpark Mols Bjerge.

0

Godkendelse!
Referatet fra seneste møde skal godkendes.
Godkendt

1.

Siden sidst! Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort opremsning v/ Hans Grøn.
1.

2.

Maltfabrikken.
Der arbejdes fortsat med at fremskaffe de nødvendige midler til køb og ombygning af ejendommen. Betinget
slutseddel er under udarbejdelse. Kristian Krog er ansat som sekretariatschef i Ny Malt indtil 1. oktober 2011.
Der er frigjort fondsmidler til indledende undersøgelser og forarbejder.
Poul Møller er via mail rykket for svar på vores brev af 11. november 2010 – Poul skriver ”Jeg bekræfter
modtagelsen. Du hører fra os”
Henvendelse ang.: Opfordring til øget fokus på bevaring af Kommunens fysiske kulturarv
samt oprettelse af et egentligt Bygningsbevarings-råd for hele kommunen.
Der er fortsat ikke kommet svar fra Poul Møller.
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Skødshoved Pakhus – Intet nyt på det seneste.
Sagen ligger hos Morten Hundahl. Der er ikke kommet svar.
9. maj 2011 – Lystøndeudvalget fremlægger udvalgets arbejdet på Ebeltoft Rådhus.
Se senere i referatet under lystøndeskuret.
13. maj modtager afgørelse om Hyllested Bygade 7 – Ejendommen må rives ned – men først skal et revideret
projekt fremsendes.
Planudvalget har besluttet, at ejendommen kan nedrives – trods forvaltningens indstilling om bevaring
19. maj 2011 – Hyggelig sommerafslutning på Jagtslottet.
Godt møde og god kontakt til BLIN og aftale om gensidig orientering om arrangementer og initiativer.
26. maj 2011 modtaget referat fra årsmødet på Nørre Vosborg – Referatet er skrevet af Vilfred.
Referatet ligger på BLISs hjemmeside.
26. maj 2011 – Fremsender notat til Djurslands Folkehøjskole – efter møde tirsdag den 17. maj 2011deltagere Thorkild og Hans.
Notatet vedrører Råmosegård. Bestyrelsen har søgt renoveringspuljen om midler til nedrivning af bygningen.
Der vil kunne opnås et tilskud på 30% til renovering af bygningen, men det er bestyrelsens opfattelse, at en
renovering ikke kan finansieres. Det er derfor besluttet, at bygningen nedrives.
30 maj 2011, besigtigelse i Femmøller med Skulpturlandskab-Syddjurs, Deltagere fra BLIS: Kit, Thorkild,
Geert og Hans.
En lokal gruppe arbejder med et projekt om placering af skulpturer i landskabet.
10. juni 2011 forsøgte Lystøndeudvalget at lave et Pressemøde - det mislykkes fordi ingen journalister har tid.
Et mindre pressemøde blev afholdt og projektet blev omtalt i Ebeltoft Folketidende den 12. juli 2011.
14. juni 2011 – Brev til Syddjurs Kommune – Forslag til forbedring af udsigtssted på Ebeltoft Havn.
Der er ikke modtaget svar fra Syddjurs Kommune
20. juni 2011 – Orientering fra Alette om udvalgsbehandlingen af genrejsningen af Lystøndeskuret.
22. juni 2011 – møde på Fuglsøcenteret med TITEL: ”Civilsamfundet og Kommunen – en fremtidens alliance”
BLIS var inviteret og repræsenteret ved mødet – Thorkild og Hans
18. juli 2011, brev fra E&S styrelsen – angående fornyelse af registrering.
26. juli 2011, Svar til kommunen, Alette angående genrejsning af Lystøndeskuret.
30. juli 2011, Brev til Syddjurs Kommune – Ang.: Underretning i sager om bevaringsværdige bygninger m.m.
I brevet har BLIS bedt om også fremover at være høringsberettiget og automatisk få henvendelse om høring i
bevaringssager.
August 2011, Diverse mail korrespondance vedrørende naboorientering om projekt på ejendommen
Stockflethsvej 19, Ebeltoft Fiskeri Havn.
Et skur på Fiskerihavnen ønskes nedrevet og erstattet af en nybygning. En nabo har bedt kommunen om
aktindsigt for så vidt angår projektets ydre udformning og højde, samt om, hvilke dispensationer, der skal gives
for at projektet kan gennemføres.
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18.

2.

NYT PUNKT. Ebeltoft distriktsråd.
Hans Grøn oplyste, at han har fået en henvendelse fra advokat Mads Pedersen, der på foranledning af
kommunen er gået i gang med at stifte et Ebeltoft Distriktsråd. Rådet har ingen formelle opgaver og ingen
formel kompetence, men kan give sin menig til kende i sager af almen karakter.
BLIS har overfor advokaten tilkendegivet, at man bakker op om ideen.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren
Geert oplyste, at der p.t. er 48 medlemmer i BLIS, hvoraf 6 er i restance med kontingentet
Kassebeholdningen er 7.583 kr. og der er et tilgodehavende i kommunen på 3.500 kr.

3.

Kulturopgaver.
Eventuelle ”kulturopgaver” siden sidst: ”ordet går bordet rundt”
Geert oplyste om en stenkiste på vejen ved Følle Mølle.
Der var enighed om, at det er ønskeligt at få lavet en registrering af bevarede stenkister i kommunen. Man kan evt. kontakte
naturformidler Reddersen og Jakob Vedsted for at få flere oplysninger. Kommunen kan ligge inde med oplysninger og måske kan
en henvendelse til offentligheden give resultat.
Drøftes igen på næste møde.

4.

Kontakt til medlemmer.
1. Vores hjemmeside – www.BLIS.dk
Geert efterlyser tekst og billeder til vores hjemmeside.
Hans skriver et afsnit om kirker i Syddjurs Kommune. Kit undersøger, om vi kan få lov at anvende hele eller dele
af Museums Østjyllands udstillingsmateriale fra foråret – Udstilling om Herregårdene.
Andre emner kan være landsbyer, landskab og kultur.
2. Logo konkurrence.
Der er desværre ikke indkommet forslag til nyt logo. Forslag efterlyses derfor fortsat.
3. Planlægning af møde for den bevarende lokalplan 177 for Ebeltoft Midtby.
Der har været afholdt møde den 13. april 2011. Jørgen Malling orienterer om sagen.
Thorkild har talt med Erik Andersen. Hans har endnu ikke talt med Gøsta – afventer endelig dato.
Der skal findes nye i bestyrelsen, som kan planlægge dette møde, da Jørgen Malling er bortrejse indtil den 2.
sept. 2011. Formanden: foreslår Kit og Anne Mette.
Arrangementet blev indgående drøftet, herunder især spørgsmålet om oplægsholder. Der var enighed om, at det
er ønskeligt med en foredragsholder med et lokalkendskab og et ”lokalt kendt” navn.
Forslag sendes til Hans.
Arbejdsgruppen, der skal planlægge arrangementet består af Hans, Thorkild og Anne Mette

5.

Landsforeningen By og Land.
Ingen bemærkninger.

6.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Nationalpark planen:
Sidste nyt fra Kit.
Nationalparkplanen er snart færdigudarbejdet og skal derefter sendes i offentlighed.
Den endelige plan forventes godkendt inden jul 2011.
Planen er dog endnu ikke godkendt i bestyrelse og repræsentantskab.
Det forventes, at planen primært vil indeholde hensigtserklæringer, men næppe mange direkte operationelle planer
Lystøndeudvalget:
Sidste nyt fra udvalget! Sammenskrevet rapport fremlægges.
Der blev afholdt foreløbigt afrapporteringsmøde med forvaltningen den 9. maj 2011.
Den 14. juni 2011 blev afholdt nyt møde med forvaltningen, hvor de konkrete beliggenhedsplaner blev drøftet.
Imellem disse to møder kom projektets modstandere på banen med indsigelser mod et projekt, der endnu ikke var
færdigudarbejdet endsige offentliggjort.
Efter et møde i PUK-udvalget blev der spurgt, om BLIS-udvalget ville arbejde videre med den alternative placering.
Dette har udvalget sagt ja til, og Kit, Anne-Mette og Thorkild påtager sig fortsat opgaven.
Projektomkostningerne forventes at andrage ca. 5,6 mio. kr.
Projektet skal være bæredygtigt samtidig med, at det skal skabe omsætning og liv på havneområdet.
Når analysen af de to placeringsmuligheder er tilendebragt, bør BLIS overveje i samarbejde med Kommunen at
arrangere et offentligt INFORMATIONS møde om sagen.
Bevarings Rådet, Syddjurs Kommune:
Sidste nyt fra udvalget!
Der skal træffes aftale med Jørgen Malling om, at Bestyrelse i BLIS får løbende underretning om Rådets arbejde.
Jørgen M. er formand for rådet.
Kaj følger op på mødeindkaldelser og mødedeltagelse.
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Den bevarende lokalplan for Ebeltoft Midtby
Sidste nyt fra udvalget!
Jfr ovenfor i referatet.
Fischers Park - udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Udvalget udarbejder oplæg til brev til kommunen med forslag om at der udarbejdes en bevarende lokalplan for
området. Derefter nedlægges udvalget.
Sejlturs-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget! – Skal udvalget nedlægges??
Udvalget nedlægges.
Følle Mølle - udvalget
Sidste nyt fra udvalget!
Udvalget vil i samarbejde med lokale folk arbejde videre med et projekt. Vilfred er i gang med at skrive om møllens
historie. Eventuelt afholde et arrangement sammen med Historisk Forening i Rønde ved juletide. Området ejes af
private og af Skov-og Naturstyrelsen.
Kolindsund-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Overveje at lave et fællesudvalg sammen med BLIN. Der arrangeres en offentlig besigtigelsestur sammen med
BLIN. Vilfred har givet tilsagn om at lede turen. BLIS vil inviterer BLIN til at der laves et sådan fælles-arrangement
Kaløvej - udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Udvalget udarbejder oplæg til brev til kommunen med forslag om, at der udarbejdes en bevarende lokalplan.
Derefter nedlægges udvalget.

7.

Aktuelle sager TEMA.
1. LYSTØNDESKURET.
2. PLAN for Nationalpark Mols Bjerge.
3. Maltfabrikken.

8.

Arrangementskalender for efteråret 2011.
Vinter / foråret 2011:
1. Offentligt møde angående den bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby.
2. Udflugt til Kolindsund m.m.
Datoer for bestyrelsesmøder i 2. halvdel af 2011:
EFTERÅR/VINTER:

9.

September, onsdag den 7 - Oktober, onsdag den 5 - November, onsdag 2 og
December, onsdag den 7.

EVENTUELT.
Ny opdateret folder om BLIS udarbejdet.
Hans, Thorkild og Jørgen W. aftaler mødedato og udarbejder oplæg til en ny markedsføringsfolder om BLIS.

10.

Kommende bestyrelsesmøder:
Foråret 2011:

Onsdag den 7. september 2011

Diverse udvalg:

Lystøndeudvalget består af:
Fischers Park – Femmøller:
Følle Mølle – udvalget:
Kolindsund – udvalget:
Den Bevarende lokalplan – udvalget:
Salg af kommunale ejendomme – udvalget:

Anne-Mette, Thorkild og Jørgen M.
Kaj og Geert
Eiwind og Geert
Eiwind og Thorkild
Hans, Anne Mette og Thorkild
Jørgen W., Poul Erik og Kaj

Tovholder: Thorkild.
Tovholder: Kaj.
Tovholder: Geert.
Tovholder: Eiwind.
Tovholder: HANS
Tovholder: Jørgen W.

Referat: Jørgen W. Hansen

