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32. Bestyrelsesmøde
Onsdag den 26. oktober 2011, kl. 16
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- TEGNESTUEN, Nørreport 4, Ebeltoft

Mødelokale

Dagsorden
Referat
Til stede: Anne-Mette, Hans, Thorkild, Poul Erik, Kaj, Jørgen Malling og Jørgen W (referent)
afbud fra Geert Hallberg.
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Godkendelse!
Referatet fra seneste møde: Godkendt.

1.

Siden sidst! Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort gennemgang v/ Hans Grøn.
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2.

Maltfabrikken: Processen er kompliceret af byrådets beslutning om ikke p.t. at gå ind i sagen. Kommunens
deltagelse er af meget stor betydning, men ikke en afgørende forudsætning for, at der kan arbejdes videre med
købet af Maltfabrikken. Der forventes fondsstøtte til en forundersøgelse af bygningernes stand og projektets
rentabilitet. Der arbejdes målrettet videre med at forsøge at gennemføre projektet.
12. september 2011 - Forslag til lokalplan 347 – BLIS høringssvar for boligområde i Egsmark.
15. september 2011 - Anmodning om høringssvar. Sag: delvis nedrivning, Helgenæs Mejeri.
20. september 2011 - Off. budgetmøde på Kalø Højskole – Hans og Thorkild deltog.
21. september 2011 - Tilbagemelding fra Kit ang. køb af Herregårdsbøgerne.
24. september 2011 - Landsforeningens formandsmøde i Odense - Thorkild og Kaj deltog.
29. september 2011- Henvendelse fra landsforeningen – Angående Skødshoved Pakhus.
30. september 2011 - BLIS beder om Hjælp! – Stenkisterne.
Ultimo september - Følgegruppe færdiggør forslag til lokalplan 355 - Dråby landsby.
1. oktober 2011 - BLIS ansøgning om underskudsgaranti for MaltEvent i uge 41 og 42, 2011.
5. oktober 2011 - Nationalparken - Møde om Kultur og Geologi – Kit, Poul Erik og Hans deltog.
6. oktober 2011 - Underskudsgaranti gives af Syddjurs komme – vedr. MaltEvent.
7. oktober 2011 - Grand Opening af Maltfabrikken.
13. oktober 2011 - Temamøde – Bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby
18. oktober 2011 - Syddjurs Kommune, Anmodning om initiativ .... ang. postkasser i Ebeltoft midtby
21. oktober 2011 – Dagsorden fra Bevaringsrådet – Dannelse af Bygningsforbedringsudvalg.
24. oktober 2001 - Invitation fra BLIN ang. foredrag med ”BONDRØVEN” på Grenaa Gymnasium 25.10.11.
25. oktober 2011 - BLIS høringssvar vedr. Helgenæs Mejeri.
25. oktober 2011 – BLIS tilbagemelding angående Temamøde den 13. okt. 2011.

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

3.

Kulturopgaver.
Eventuelle ”kulturopgaver” siden sidst: ”ordet går bordet rundt” - Der var ingen nye forslag

4.

Kontakt til medlemmer.
1. Vores hjemmeside – www.BLIS.dk
På næste bestyrelsesmøde sættes lidt mere fokus på vores hjemmeside.
Udsættes til næste møde.
2. Logo konkurrence.
Til d.d. et forslag modtaget. - Intet nyt.
3. Temamøde - bevarende lokalplan 177 for Ebeltoft midtby.
Der var enighed om, at det velbesøgte møde var en succes med gode indlæg og en livlig debat. Henvendelser fra
borgere i forbindelse med mødet har affødt en henvendelse fra BLIS til Kommunen vedrørende løsning af
postkasseproblematikken i Ebeltoft midtby. HG har udsendt et referat af mødet til de deltagende politikere og
organisationer
4. Ny opdateret folder om BLIS udarbejdes.
Hans, Thorkild og Jørgen W. aftaler mødedato og udarbejder oplæg til en ny markedsføringsfolder om BLIS.
Folderen skal være færdigredigeret og trykt inden generalforsamlingen. Folderen må gerne være udformet
således, at den successivt kan genoptrykkes. Husk logoet.
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5.

Landsforeningen By og Land.
Formandsmøde i Odense.
Landsforeningens arrangementet i Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C lørdag den 24. september 2011, kl. 09:45 16:00.

Kaj og Thorkild gav et referat.
Blandt de drøftede temaer på mødet blev nævnt bygningsforbedringsudvalg i kommunerne, oplysninger om fonde til
bygningsbevaring, den nye postlov, landsforeningens synlighed, revision af kommunestrategi og kommuneplanlov

6.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Hvordan får vi større opmærksomhed på bevaringsværdier i hele Syddjurs Kommune.
På baggrund af udsendt dagsorden til det kommende møde i Bevaringsrådet - incl. bilagsmateriale skal bestyrelse
diskutere: Dannelsen af Bygningsforbedringsudvalg i Syddjurs Kommune.
Kommunens forslag om nedsættelse af et bygningsforbedringsudvalg blev indgående drøftet.
Bygningsforbedringsudvalget skal dække hele kommunen og skal erstatte Bevaringsrådet (for Ebeltoft midtby)
Udvalgets arbejdsfelt vil omfatte en række opgaver relateret til anvendelse af midler vedrørende byfornyelse plus
alle de opgaver, som Landsforeningen anbefaler at et egentligt ”Bygningsbevaringsråd” bør arbejde med. Dermed er
BLIS’ anmodning november 2010 imødekommet.
Konklusionen efter drøftelsen var følgende: BLIS ser det som et stort fremskridt, at bygningsbevaring og
bygningsforbedringsopgaver samles under eet udvalg, der dækker hele kommunen og tillægges en betydelig
kompetence.
Nationalpark planen:
Intet nyt.
Planen er fortsat til høring – fristen udløber den 7. december 2011. BLIS skal tage stilling til om der er forhold i
planen eller mangler ved den, som bør bemærkes i et høringssvar.
Lystøndeudvalget:
Intet nyt
Bevarings Rådet, Syddjurs Kommune:
Se ovenfor i referatet
Den bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby:
Udvalget nedlægges
Fischers Park - udvalget:
Intet nyt
Følle Mølle - udvalget
Intet nyt
Kolindsund-udvalget:
Intet nyt
Kaløvej - udvalget:
Intet nyt
Generelt skal flere af de ovennævnte udvalg nedlægges når hovedopgaven er løst ved en formel skrivelse til
kommunen om den problemstilling, som udvalget arbejder med.

7.

Aktuelle sager TEMA.
1.
2.
3.
4.

LYSTØNDESKURET.
PLAN for Nationalpark Mols Bjerge.
Maltfabrikken.
Hvem vil arbejde med stenkisterne?

Indtil nu er der ikke kommet henvendelse fra interesserede medlemmer. Det overvejes at lave lidt presseomtale.
5. Opfølgning på tilladelse fra Musset til at bruge materiale om herregårdene.

Kit arbejder fortsat på sagen.
6. Er der nyt om salg af kommunale ejendomme – skovene især?
7. Opfølgning på forslag om boggave samt kommende generalforsamling – februar 2012.

Bøgerne kunne ikke sponseres, men købes til indkøbspris. Der arbejdes videre med ideen, men det vil kræve
sponsering fra anden side. HG/TH undersøger mulighederne.

8.

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

9.

November, onsdag 2 og December, onsdag den 7 – JULEAFSLUTNING ved Kaj

EVENTUELT.
Forslag om at minimum to i bestyrelsen af praktiske årsager altid har adgang til et opdateret medlemskartotek.
Thorkild opsummerede forslag til punkter til næste møde: Høringssvar Nationalparken, drøftelse af vores hjemmeside, fornyet
drøftelse af tilrettelæggelse af kommende generalforsamling, hvem/hvordan håndterer vi mulig deltagelse (markedsføring af
foreningen) i den kommende gennemgang af fredede bygninger i Ebeltoft/Syddjurs – forventet primo 2012?, ide/udvalg til
kommende forårsarrangement.

10.

Kommende bestyrelsesmøder:
Foråret 2011:

Onsdag den 2. november 2011.

Diverse udvalg: Større opmærksomhed på bevaringsværdier: Nyt udvalg
Lystøndeudvalget består af:
Fischers Park – Femmøller:
Følle Mølle – udvalget:
Kolindsund – udvalget:
Salg af kommunale ejendomme – udvalget:

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

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

Referat: Jørgen W. Hansen

