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31. Bestyrelsesmøde
Onsdag den 7. september 2011, kl. 16

00

- TEGNESTUEN, Nørreport 4, Ebeltoft

Mødelokale

Referat
Til stede: Hans, Thorkild, Poul Erik, Kit, Kaj, Jørgen Malling og Jørgen W (referent)
afbud fra Geert Hallberg.

0

Godkendelse!
Referatet fra seneste møde: Godkendt - med bemærkning fra Jørgen Malling ang. ”den løbende underretning” fra Bevaringsrådet.

1.

Siden sidst! Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? – Efterretning - kort opremsning v/ Hans Grøn.
Emner som kræver bestyrelsens drøftelse/beslutning fremgår af dagsordenspunkt på dette møde eller efterfølgende mødedagsorden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Maltfabrikken.
12. august 2011 - Hyllested Bygade 7 – Revideret projekt til nyt stuehus er godkendt af udvalget for Natur,
Teknik og Miljø - Syddjurs Kommune.
Invitation til konference 13. sept. 2011 ”Byudvikling eller Byafvikling” Danske Anlægsentreprenører.
12. august 2011 – Opfordring til BLIS om at tegne medlemskab af Europa Nostra Danmark.
12. august 2011 – Invitation fra BLIN til By- og Skovvandring i Gjerrild torsdag den 18. aug. 2011.
15. august 2011 – mail fra Kit angående Herregårdsudstillingen.
23. august 2011 – Orientering fra Alette om at hun vil vende tilbage angående Lystøndeskuret når der er nyt i
sagen om det mulige strategiske opkøb af Bådshoppen.
25. august 2011 – Kulturministeriet reserveret den 13. oktober 2011 – Tema møde – SPOT på den bevarende
lokalplan for Ebeltoft.
29. sept. 2011 – Invitation til formandsmøde - i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
30. august 2011 – Aftale om optagelse af BLIS arrangement den 13. okt. 2011 i Kulturministeriets
husstandsomdelte program
2. september 2011 – Henvendelse fra BLIS medlem Thomas Hvam Pedersen – angående sparring om ny
lokalplanforslag – Lokalplan nr. 347. Møde aftalt med ham mandag den 12. august kl. 9.00 Hans og Thorkild.
4. sept. 2011 - Mail fra Kit ang. registrering af Vejstenkister i Syddjurs.
5. september 2011 – Opfordring fra Dansk Bygningsarv om, at BLIS opretter en profil på bygningsarvens
hjemmeside / projektbørsen.
Dertil kommer - et afholdt pressemøde som Thorkild og Hans havde med fra Adresseavisen, Ebeltoft. Mødet
afstedkom tre artikler i avisen - bl.a. om manglende svar fra Kommunen om Bygningsbevaringsråd m.v.

2.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren (har meldt afbud – Hans giver en kort status på økonomien)
Intet nyt siden sidst.

3.

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

Ingen nye opgaver taget op.

4.

Kontakt til medlemmer.
1. Vores hjemmeside – www.BLIS.dk
På næste bestyrelsesmøde sættes lidt mere fokus på vores hjemmeside.
Thorkild og Geert gennemgår hjemmesiden inden novembermødet og identificerer udviklingsområder, som
drøftes af den samlede bestyrelse på novembermødet.
2. Logo konkurrence.
Til d.d. et forslag modtaget.
Drøftes på næste møde
3. Detailplanlægning af temamøde for den bevarende lokalplan 177 for Ebeltoft Midtby.
Rå-skitsen for mødet er ved at være på plads.
Mødet afholdes den 13. oktober 2011 i Kulturministeriet. Mødet er annonceret i Kulturministeriets program.
Programmet for mødet blev nærmere drøftet. Det blev diskuteret, om den bevarende lokalplan er et tilstrækkeligt
operativt værktøj, og om intentionerne i lokalplanen følges op med tilstrækkelige politiske beslutninger for
overholdelse, eller om der er ”slinger i valsen”.
Det blev også drøftet i hvilket omfang, der i den kommunale sagsbehandling anlægges arkitektoniske aspekter.
Form, indhold og målgrupper for temamødet blev nærmere drøftet.
4. Ny opdateret folder om BLIS udarbejdes.
Hans, Thorkild og Jørgen W. aftaler mødedato og udarbejder oplæg til en ny markedsføringsfolder om BLIS.
Arbejdet med udarbejdelse af ny folder er igangsat og kobles sammen med udarbejdelse af nyt logo.
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Landsforeningen By og Land.
Formandsmøde i Odense
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur afholder et formandsmøde med henblik på at belyse og drøfte emner som
LAG-midler, fondsmidler, indsatspuljer m.v. samt i øvrigt drøfte emner, som findes relevante rundt om i medlemsforeningerne.
Arrangementet finder sted i Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C lørdag den 24. september 2011, kl. 09:45 - 16:00.
Mødet er for bestyrelsesmedlemmer af Landsforeningens lokale foreninger. Pris: 150 kr. inkl. frokost og kaffe.
Tilmeldingen skal ske senest den 7. september 2011.

by & land nr. 92 udkommer den 8. september 2011
Bestyrelsesmedlemmerne tilmelder sig selv til mødet.

6.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Hvordan får vi større opmærksomhed på bevaringsværdier i hele Syddjurs Kommune.
Der udspandt sig en længere drøftelse af dette emne, hvor vi blandt andet berørte BLIS’ forslag om at Kommunen
opretter et egentligt Bygningsbevaringsråd.
I den forbindelse oplyste Jørgen Malling, at der allerede på mødet i bevaringsrådet den 24. marts 2011 blev
udleveret et notat fra forvaltningen med forslag om at oprette et bygningsbevaringsråd for hele Syddjurs Kommune.
Sagen er sendt til høring hos bevaringsrådets medlemmer og i forskellige ”baglande”.
Formanden bemærkning:
Det er meget uheldig at vi i BLIS bestyrelsen ikke tidligere er blevet orienteret om dette tiltag. Det skal ses i forhold
til at vi fornylig har sendt kommunen en rykker angående dannelse af et bygningsbevaringsråd.
BLIS har bl.a. rykket Kommunen to gange for manglende svar på vores henvendelse fra november 2010 med forslag
om oprettelse af netop dette tværkommunalt bygningsbevaringsråd, samt været i pressen med en kritisk udtalelse om
manglende initiativ og svar.
Kommunen (forvaltning) kan med rette spørge om vi ikke taler sammen i bestyrelsen –
og det må vi blive bedre til!
Det blev aftalt, at Jørgen Malling mailer notatet til bestyrelsen, som derefter følger op på notatets indhold.
Jørgen Malling lovede at BLIS suppleant i bevaringsrådet - Kaj Tipsmark vil få alt relevant materiale løbende
tilsendt for at han til stadighed kan være velorienteret i tilfælde at Kaj skal være suppleant for Jørgen Malling. (JM)
giver Kaj besked når der er behov for hans indtrædelse.
Sagen om større opmærksomhed på bevaringsværdier i hele Kommunen, herunder nedsættelse af et eventuelt udvalg
blev ikke drøftet færdigt og tages op igen på basis af konkrete forslag til initiativer.
Nationalpark planen:
Sidste nyt fra Kit.
Forslag til Nationalparkplan 2012-2018 er ( nu) udsendt og præsentationen af planen for offentligheden er sket.
Der er nu en høringsfase, der afsluttes 7. december 2011. Bestyrelsen må udarbejde høringssvar inden fristens
udløb. Punktet sættes på kommende dagsorden.
Lystøndeudvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
En alternativ placeringsmulighed er kommet i spil og BLIS har givet tilsagn om at undersøge den nærmere.
Planafdelingen vender tilbage til BLIS, når der foreligger afklaring om hvorvidt Kommunen kan disponere over den
potentielle placeringsmulighed. Først når Planafdelingen har meldt tilbage, kan Lystøndeudvalget arbejde videre
med projektet.
Bevarings Rådet, Syddjurs Kommune:
Sidste nyt fra udvalget!
Der er mødeplan, der afsætter møder hver måned – hvis der er sager til behandling -.
Der har i 2011 kun været afholdt to møder indtil dato.
Jørgen M. og suppleanten Kaj T. aftaler indbyrdes om mødedeltagelse.
Se i øvrigt bemærkningerne under pkt. 6.
Den bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby:
Sidste nyt fra udvalget!
Se referat ovenstående – pkt. 4 stk. 3
Fischers Park - udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Intet nyt at berette.
Følle Mølle - udvalget
Sidste nyt fra udvalget!
Intet nyt at berette.
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Kolindsund-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Intet nyt at berette.
Kaløvej - udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Intet nyt at berette.

7.

Aktuelle sager TEMA.
1. LYSTØNDESKURET.
Se referat ovenstående.
2. PLAN for Nationalpark Mols Bjerge.
Se referat ovenstående.
3. Maltfabrikken.
4. Hvem vil arbejde med stenkisterne?
Vi drøftede, at arbejdet med stenkisterne kan medvirke til at udbrede kendskabet til BLIS og skabe involvering
bredt i Kommunen. Thorkild laver et oplæg til at ”udbyde” opgaven til BLIS’ medlemskreds.
5. Opfølgning på tilladelse fra Musset til at bruge materiale om herregårdene
Kit har endnu ikke fået svar fra Museets ledelse.
6. Er der nyt om salg af kommunale ejendomme – skovene især?
Intet nyt at berette

8.

Arrangementskalender for efteråret 2011.
Efterår / vinter 2011:
1. 13. oktober - Offentligt møde angående den bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby.
2. Eventuelt offentligt møde angående Følle Mølles Historie – v/ Vilfred. Mødet kan evt. afholdes i samarbejde
med Lokalhistorisk Forening i Rønde.
Datoer for bestyrelsesmøder i 2. halvdel af 2011:
EFTERÅR/VINTER:

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

9. EVENTUELT.
Ad pkt. 1 stk. 4. Flertal for ikke at blive medlem af Europa Nostra.

10.

Kommende bestyrelsesmøder:
Foråret 2011:

Onsdag den 5. oktober 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

