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- TEGNESTUEN, Nørreport 4, Ebeltoft.

Tegnestuen - Bygning B4, tagetagen.

Referat
Tilstede: Kit Egefjord, Thorkild Hansen, Poul Erik Berendsen, Geert Halberg, Kaj Tipsmark,
Hans Grøn og Anne-Mette Skifter. Afbud: Jørgen Wichmann. Fravær uden afbud: Jørgen Malling og Eiwind Vad.
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Godkendelse!
Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 38 blev godkendt.

1.

Siden sidst! Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort gennemgang v/ Hans Grøn
1. Maltfabrikken.
Projekt lever i bedste velgående. Der kan ikke oplyses nærmere.
2. Nationalpark Mols Bjerge – Udskiftning af BLIS` Rådsmedlem.
Modtaget brev fra Erling Post, med bekræftelse på at Poul Erik Berendsen er indtrådt i Rådet i stedet for Kit
Egefjord.
3. Ebeltoft Distriktsråd - Udviklingsmøde omkring oprettelse af et Kløverstisystem i Ebeltoft. Der er afholdt 2
møder og Kaj Tipsmark har deltaget i det seneste. Næste møde afholdes i oktober 2012.
Ebeltoft distriktsråd er i gang med at udarbejde et projekt med gå, løbe og cykelstier, med udgangspunkt fra
Ebeltoft midtby og baseret på eksisterende anlæg. Der skal kun laves beskrivelse, afmærkning og eksponering på
traditionelle rutekort samt på internettet . Ruterne er på henholdsvis 2½, 5, 7½ og 10 km. Der søges økonomiske
midler til projektet fra Friluftsrådet, som har mulighed for at bevilge op til kr. 25.000..
4. Distriktsrådene i Syddjurs - Forslag til samarbejde – formidlingstrojka - om arrangementer med fokus på
kulturarven og gennemført som et trepartssamarbejde – BLIS, Distriktsrådene og Museum Østjylland.
Der er lavet aftale med Museum Østjylland om et fortsat uformelt samarbejde. Samarbejdet med Distriktsrådene
er i fuld gang, p.t. med Hornslet Distriktsråd.
5. Hornslet før - nu og fremtidig udvikling - En byvandring med formål: lær din by at kende fra en ny side.
Hornslet distriktsråd, Rosenholm Egnsarkiv og BLIS har i samarbejde arrangeret den forestående - guidede
byvandring i Hornslet d. 6. oktober 2012. Turen annonceres i dagspressen, og fremsendes til alle vores
medlemmer på mail. Hornslet distriktsråd bidrager med økonomien til annoncering m.v. BLIS’ bestyrelse
opfordres til at deltage.
6. Lystøndeskuret / Havnefronten.
Intet nyt siden sidst.
7. Høringssag: Elsegårdevej 41 - Høringssvar er afgivet af BLIS
BLIS er kontaktet af ejeren, vedrørende det fremsendte høringssvar, ejeren udtrykte forståelse for BLIS`
synspunkter, som de var fremført i høringssvaret. Der er tilsyneladende endnu ingen afklaring. Uden adgang til
Nem indsigt på Kommunens hjemmeside er det blevet svært at finde relevante oplysninger. Kommunen oplyser,
at Nem indsigt forventes genetableret i løbet af efteråret 2012.
8. Høringssag: Sydvænget 8, Fuglslev - Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Høringssvar
skal udarbejdes - Besigtigelse er foretaget af Thorkild og Hans den 4. sept. 2012. Frist 17. sept. 2012.
Den bevaringsværdige bindingsværksejendom fra 1700 tallet, er registreret med bevaringsværdi 4. Der var bred
enighed i bestyrelsen om at ejendommen har stor kulturhistorisk værdi for landsbyen Fuglslev og for området
ved Kirken. Ejeren har søgt om at nedrive ejendommen og i stedet opføre et nyt ”gammelt” hus, i størrelse,
proportioner og med valg af materialer, som det eksisterende.
BLIS vurderer at ejendommen – dog kun med udgangspunkt i en udvendig besigtigelse, at den sagtens kan
restaureres.
9. Dråby Bevarende Lokalplan - Kan den bygningsregulerende / bygningsbestemmende del i planen gøres mere
præcis? Den reviderede lokalplan er snart færdig. Hvis vi har yderligere input skal Randi Sandholm have det i
denne uge.
10. Høringssag: Havvej 23, Vrinners - Besigtigelse er foretaget af Thorkild og Hans den 4. sept.. 2012. Høringssvar
Skal afgives. Frist 24. september 2012.
Ejendommen er vurderet med bevaringsværdi 4, som en helhed for det firelængede gårdanlæg. Den længe som
ejeren ønsker at nedrive, er efter vores opfattelse i sig selv ikke bevaringsværdig. BLIS vil ikke gøre indsigelse
mod nedrivning, men foreslå at der etableres en eller anden form for markering af det firelængede anlæg. Det
kan være i form af f.eks. en række træer eller en mur.
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11. 14. aug. 2012 - henvendelse fra Kjeld Secher - ang. mobilmastsender i Femmøller.
Formanden har henvist til Naturfredningsforeningen i denne sag.
12. Hans Grøn har haft kontakt til Poul Møller, for at lykønske Syddjurs kommune med bevarelse af Pakhuset,
Skødshoved Bro og samtidig kommenteret måden, som det er sket på.
Der var aftalt et møde, som blev aflyst, og vi afventer aftale om nyt mødetidspunkt.

2.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
Vi er 51 medlemmer i BLIS, hvor af 2 er nye siden sidst.
Der er pt. en kassebeholdning på 407,38 kr.
Et par medlemmer mangler stadig at betale kontingent.

3.

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

Brainstorm omkring: Hvad stiller vi op med - Syddjurs kommunens anmodning om høringssvar i stadig flere
nedrivningssager. I BLIS tager disse høringssvar meget seriøst - men vores svar bliver muligvis ikke i tilstrækkelig
omfang taget alvorligt af det politiske udvalg. - Hvad gør vi ved det? Er det overhovedet besværet vær, at lave et
høringssvar?
Forslag om at Hans og Thorkild tager et møde med PUK udvalget før kommuneplanen gøres færdig. Hans aftaler.

4.

Kontakt til medlemmer.
1. Vores hjemmeside – www.BLIS.dk Geert opdaterer.
2. BLIS ny Logo – Skal snarest implementeres i vort grafiske udtryk. Hans sender logo-fil til Geert, som lægger
logo på hjemmesiden.
3. Indstik til BLIS folder. Indstikket er klar, skal blot kopieres.
4. Byvandring i Hornslet, lørdag den 6. oktober 2012. Turen er planlagt, der annonceres i dagspressen og direkte
med mail til vores medlemmer. NB. HUSK BLIS-FOLDER samt afhentning af megafon hos Kommunen
fredagen før.

5.

Landsforeningen By og Land.
Årsmøde 2015 - skal det være på Djursland i 2015?
BLIS undersøger muligheder og der nedsættes et udvalg.
Lars Kastanje(BLIN) og Thorkild har talt om muligheden for at afholde Årsmøde på Djursland i 2015. Thorkild vil
rådspørge sig hos Landsforeningen, hvad planlægning og afholdelse af arrangementet indbefatter for os i
lokalforeningerne.

6.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Nationalpark planen:
Poul Erik har overtaget Kits poster i Styregrupperne. Der arbejdes bl.a. på hvor skal sekretariatet være? Den
foreløbige konklusion er, at det skal være Kalø el. Ebeltoft? Det overvejers også hvor og hvor mange
formidlingscentre skal der være, og om der nødvendigvis skal være formidling sammen med sekretariatet. Flere i
bestyrelsen argumenterede kraftigt for, at den oplagte placering af sekretariatet er i Ebeltoft, ideelt i Den Ny
maltfabrik.
Lystøndeudvalget:
Intet nyt siden sidst.
Bevaringsrådet for Ebeltoft midtby:
Intet nyt siden sidst.
Følle Mølle - udvalget
Intet nyt siden sidst.
Kolindsund-udvalget:
Intet nyt siden sidst.
Generelt skal flere af de ovennævnte udvalg nedlægges når hovedopgaven er løst. Hvilket i nogle situationer kan ske ved en formel skrivelse
til kommunen om den problemstilling, som udvalget arbejder med.

7.

Aktuelle sager TEMA.
Efterår 2012:
1. LYSTØNDESKURET. Afventer kommunale dispositioner.
2. PLAN for Nationalpark Mols Bjerge - Arbejder i de nedsatte Styregrupper.
3. Maltfabrikken. NY MALT arbejder på forskellige arrangementer i løbet af efteråret.
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8.

Arrangementskalender for foråret 2012.
Guide tur i Hornslet by - 6. oktober 2012.
Mødekalender for bestyrelsen - 2012
EFTERÅR/VINTER:

9.

Oktober: onsdag den 10 – November: onsdag den 7 og December: onsdag den 5 –
(JULEAFSLUTNING).

EVENTUELT.
Thorkild Hansen fremkom med følgende spørgsmål/forslag:
Findes der i Syddjurs Kommune foreninger med formål og opgaver, som overlapper BLIS’ formål og
opgaver, som det kunne være interessant at arbejde sammen med?
Hvis ja, kunne det måske tænkes, at der kunne være interesse for tæt samarbejde eller måske ligefrem for
en sammenlægning, f.eks. med udgangspunkt i at en given forening måske ligger lidt underdrejet og
dybest set har brug for en revitalisering?.
Det blev aftalt at Hans og Thorkild tager kontakt til foreninger, der kunne være en mulig fremtidig
samarbejdspartner for BLIS. Thorkild har efterfølgende begrundet sit forslag med en analyse, som
vedhæftes.

10.

Kommende bestyrelsesmøder:
Efteråret 2012: Onsdag den 10. oktober 2012

Diverse udvalg: Nationalparkplan – høringsudvalg:
Opmærksomhed på bevaringsværdier:
Lystøndeudvalget består af:
Følle Mølle – udvalget:
Kolindsund – udvalget:
Arkitekturpolitik – udvalget:
Stenkister – udvalget

Referat: Anne-Mette Skifter

Thorkild, Poul Erik og Kit
Nyt udvalg
Anne-Mette, Thorkild og Jørgen M.
Eiwind og Geert
Eiwind og Thorkild
Eivind, Thorkild og Anne Mette
Jørgen W, Kaj og Thorkild

Tovholder Thorkild
Tovholder: Thorkild.
Tovholder: Geert.
Tovholder: Eiwind.
Tovholder:
Tovholder:

