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v/ formand Hans Grøn - mail hg@blis.dk

41. Bestyrelsesmøde
Onsdag den 7. november 2012, kl. 16

00

- TEGNESTUEN, Nørreport 4, Ebeltoft.

Tegnestuen - Bygning B4, tagetagen.

Referat
Tilstede: Jørgen Wichmann, Thorkild Hansen, Poul Erik Berendsen, Kaj Tipsmark, Hans Grøn og Anne-Mette Skifter.
Afbud: Kit Egefjord, Jørgen Malling, Geert Halberg. Fravær uden afbud: Eiwind Vad.

0.

Godkendelse!

1.

Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 40 blev godkendt.
Siden sidst! Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort gennemgang v/ Hans Grøn
1. Maltfabrikken.
Projektet lever i bedste velgående. Der kan ikke oplyses nærmere.
2. Nationalpark Mols Bjerge.
Der er endnu ikke taget beslutning om, placering og antallet af besøgscentre. Karlsladen på Kalø Gods og et
ikke nærmere angivet sted i Ebeltoft By drøftes som muligheder. Sekretariatet forbliver på Jagt Slottet indtil
videre.
I BLIS har vi igennem længere tid arbejdet for bevarelse af Maltfabrikken og i forlængelse heraf arbejder vi
løbende for at Maltfabrikken indrettes / transformeres til at indeholde noget der skaber værdi for hele
Kommunen. Bestyrelsen går i den forbindelse ind for at Maltfabrikken kan blive en del af Parkens formidling og/
eller administration og forventer, at BLIS` repræsentant i Nationalparkrådet arbejder for det. At Maltfabrikken på den måde bliver en del at Nationalparken vil være et godt aktiv for fabrikken, for Nationalparkens
købstad og for Syddjurs Kommune.
3. Ebeltoft Distriktsråd - Generalforsamling den 20. nov. 2012, daghøjskolen.
Indbydelse er fremsendt pr. mail.
4. Dråby Bevarende Lokalplan - LP 355 - Offentliggørelsesperioden, 1. nov. - 3. jan. 2013.
5. BLIS og Rønde Lokalhistorisk Forening afholder Kulturaften med ”FOLK OG LIV” præsenteret af Vilfred
Friborg Hansen, onsdag den 5. december 2012 i salen på Hotellet, Rønde.
Er der nogle fra bestyrelsen som kan hjælpe med bordopstilling m.m. samt andre praktiske ting?
Thorkild og Poul Erik, vil hjælpe til med bordopstilling m.m. fra kl. 18.00
6. Lystøndeskuret / Havnefronten.
Der er ikke nyt siden sidste møde.
7. 16. okt. 2012 - Thorkild fremsender - Manual vedr. Landsforeningens årsmøder - fremsendelse for BLIS
bestyrelsens vurdering og eftertanke i relation til om det er noget BLIS vil ligge billet ind på.
Se pkt. 5 - nedenfor.
8. Høringssag: Sydvænget 8, Fuglslev - Høringssvar er afgivet af BLIS - afgørelse ikke truffet.
Der er ikke nyt siden sidste møde.
9. Høringssag: Havvej 23, Vrinners - Høringssvar er afgivet af BLIS - afgørelse ikke truffet.
Der er ikke nyt siden sidste møde.
10. 31. okt. 2012 invitation fra BLIN til bygningspræmiering 2012 i Norddjurs. Gjerrild Vandrehjem, mandag den
12. nov. 2012 kl. 19.00 - 21.30.
Thorkild og Hans deltager, det koster 50,- kr. der bydes på en let anretning. Husk tilmelding.
11. Invitationsskrivelse fra BLIS til Distriktsrådene i Syddjurs - Brevet er klar til fremsendelse.
Brevet blev fremlagt på mødet, og fremsendes herefter.
12. Hans og Thorkild har udarbejdet en ”Opmærksomhedsskrivelse” ang. solcelleanlæg. Skrivelsen er klar til
fremsendelse til den kommunale planafdeling.
Brevet blev fremlagt på mødet, og fremsendes herefter.
13. Adelgade 68 (tidligere Garn & Strik), udskiftes indgangsdøren.
Hans Grøn har henvendt sig til PUK, Tina Degn, om PUK var opmærksomme på at en udskiftning af
hoveddøren pågår, at døren ikke er udført jf. gældende krav, i den bevarende lokalplan 77.

2.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
Der er ikke nyt siden sidste møde.

3.

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

Hvad stiller vi op med - Syddjurs kommunens anmodning om høringssvar i stadig flere nedrivningssager? .
Bestyrelsen har besluttet, at Hans og Thorkild tager initiativ til et møde med PUK-udvalget, når de to verserende
nedrivningssager er afgjort.
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Referat - side 2
Der er i stort set alle de høringssager BLIS er blevet anmodet om høringssvar på, er der truffet afgørelser der
strider mod Kommunens egne gældende intentioner i Kommuneplanen og i gældende lokalplaner m.m. for området
/ stedet.
Til kommende Ildsjælemøde - Kolding, den 4. dec. 2012. Thorkild og Hans er tilmeldt.
Søg støtte! Realdania inviterer alle der arbejder frivilligt og passioneret med forbedring og udvikling af det byggede
miljø, til at realisere gode idéer. Vi ønsker med inspiration, netværk og økonomisk støtte at hjælpe landets ildsjæle
med at skabe livskvalitet i det byggede miljø.
Har BLIS mogle projekter? Frist for ansøgning 14. jan. 2013.
BLIS samarbejde med Ebeltoft Museumsforeningen og Ebeltoft Fonden.
Der er aftalt møde med Ebeltoft Fonden v/ Jørgen Brøgger og Museumsforeningen v/ Jakob Vedsted.
Den 14. november 2012 afholdes et ”kaffemøde” hos Thorkild, hvor det drøftes et evt. fremtidigt samarbejde med
Museumsforeningen. Møde med Ebeltoft Fonden v/ Jørgen Brøgger forventes afholdt inden jul, 2012.
Hans - har talt med den nye lejer af Adelgade (Den Gl. Skomager), ejeren er i gang med en gennemgribende
restaurering af ejendommen. Det er en sand fornøjelse at se! at der bliver taget så godt hånd om den fredede
ejendom.
Kaj – Ebeltoft Distriktsråd – Kløversti systemet – afventer stadig svar på ansøgningen om skiltning i området.
Thorkild – SOK´s brandstofdepot i Handrup Bakker nedlægges – kan man evt. anvende bunkers til opbevaring af
Lokalarkiv materialer. Flere af Lokalarkiverne er blevet opsagt i nuværende lokaler, og det er svært at finde egnede
lokaler der kan rumme hele arkivet.

4.

Kontakt til medlemmer.
1. Vores hjemmeside – www.BLIS.dk Geert opdaterer løbende.
2. BLIS ny Logo – Er under implementeres i vort grafiske udtryk. Hans sender logo-fil til Geert, som lægger logo
på hjemmesiden.
3. Indstik til BLIS folder er klar.
4. Blis på Facebook! – Thorkild og Hans deltager i møde hos LAG den 7. november om anvendelse af sociale
medier og BLIS medlem Astrid Søe vil gerne hjælpe os med at få BLIS på Facebook

5.

Landsforeningen By og Land.
Den 19. januar 2013 holder Landsforeningen sit årlige formandsmøde, hvor vi traditionen tro inviterer
bestyrelsesmedlemmer fra vores medlemsforeninger til at drøfte Landsforenings arbejde og strategi.
Sæt derfor allerede nu x i kalenderen og glæd jer til det endelige program, som kommer snart.

Er der nogen der har lyst til at deltage?

Årsmøde 2015 - skal det være på Djursland i 2015 i samarbejde med BLIN? Vi har fået option
indtil 31.12.2012. BLIN’ bestyrelse går ind for at arbejde videre med muligheden, hvis BLIS er med.
Det enkelte bestyrelsesmedlem i BLIS, skal også overveje om han/hun kan/vil afse tid og bidrage med afholdelse af et sådan
arrangement. Manual for årsmøder er tidligere fremsendt til alle i bestyrelsen.

Efter en mindre diskussion omkring BLIS` muligheder for at indgå i samarbejde om afholdelse af landsforeningens
Årsmøde i 2015 tillader formaden at konkludere, at vi i BLIS vil pt. ikke kunne magte at være medarrangør til et
arrangement af denne størrelse, da interessen og mulighed for engagement fra bestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad
er til stede. Hans orienterer BLIN og Thorkild afmelder vores option i Landsforeningen.

6.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Konstituering til udvalg / råd. Bestyrelsen skal i fremtiden, en gang årligt diskutere om den værende konstituering
er tilfredsstillende for den valgte person og foreningen – med udgangspunkt i at både kontinuitet og friske øjne på
tingene er en styrke. I den forbindelse vil det være naturligt, at berøre betingelser for bestyrelsesarbejdet generelt.
Beslutning / problemstilling angående konstituering m.m. diskuteres på nærværende møde. Den endelig beslutning,
kan da indføjes i forretningsordenen - og f.eks. tekst som følger: ”at, en gang årligt, på det første møde efter
generalforsamlingen, konstitueres bestyrelsesmedlemmerne til poster i de forskellige udvalg og råd”
Besluttet – Det føjes hermed ind som et tillægspunkt i forretningsbetingelserne.
Nationalpark Mols Bjerge
Sidste nyt.
Se pkt. 1.2
Lystøndeudvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Der er ikke nyt siden sidste møde.
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Bevaringsrådet for Ebeltoft midtby:
Sidste nyt fra udvalget!
Der er ikke nyt siden sidste møde.
Følle Mølle - udvalget
Sidste nyt fra udvalget!
Der er ikke nyt siden sidste møde.
Kolindsund-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Der er ikke nyt siden sidste møde.
Stenkiste-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget! Hvem er tovholder?
Der er ikke nyt siden sidste møde. Udvalget tages op igen til foråret 2013.
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.
Efteråret / Vinter 2012/2013:
1. LYSTØNDESKURET.
Afventer at SYDDJURS Kommunes endelige stillingtagen.
2. PLAN for Nationalpark Mols Bjerge - Arbejder i de nedsatte Styregrupper.
3. Maltfabrikken.
Afventer Kommunens endelige stillingtagen.
4. Kommuneplan.
Kommentering af den kommende Kommuneplan 2013.
Der vil komme et oplæg til den ny kommuneplan, og en høringsfase hertil i løbet af 2013.
5. Generalforsamling i feb. 2013
Generalforsamlingen afholdes d. 28. februar 2013. Hvor skal det holdes og under hvilken form?
Tanker og forslag:
• Maltfabrikken og kornlageret
• Riddersalen på Gl. Ryomgård
• Skaføgaard
• Kalø Slotsruin – foredrag af Realdania/ Slots og ejendomsstyrelsen
• Strandkær – foredrag af Skovfoged Kim Egefjord
• Præstegården i Thorsager
• Foredrag af Museumsdirektør Jørgen Schmidt Jensen
• Foredrag af museumsinspektør Jakob Vedsted, ang. Politistations historie.
6. Forslag om et arrangement umiddelbart før det kommende Kommunalvalg i efteråret 2013, ”Kulturmøde - Spot
på Kulturen” Afholdes på samme måde som før sidste kommunalvalg, med et panel af politikere.
Det arbejdes der videre på i foråret 2013.

8.

Arrangementskalender for efteråret 2012.
Mødekalender for bestyrelsen - 2012
EFTERÅR/VINTER:

December: onsdag den 5.: Kulturaften på Hotellet i Rønde - Vilfred fortæller om sin kommende bog
”FOLK OG LIV” og torsdag den 6 – (JULEAFSLUTNING), hos Kirsten og Kaj,
Juleafslutningen er med påhæng. Kirsten og Kaj står for menu og drikkevarer. Der opkræves kuvertpris
pr. person. Husk pakke til pakkespil. Tilmelding til Kaj senest d. 28. november 2012.

9.

EVENTUELT.
HUSK -Tirsdag d. 13. november i Ebeltoft- foredrag om Hack Kampmann, med Johan Bender. (Aktivitetshuset)

10.

Kommende bestyrelsesmøder:
Efteråret 2012: Torsdag den 6. december 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
Hans og Thorkild
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:

