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42. Bestyrelsesmøde
Onsdag den 9. januar 2013, kl. 16

00

- TEGNESTUEN, Nørreport 4, Ebeltoft.

Tegnestuen - Bygning B4, tagetagen.

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

0

Godkendelse!
Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 41 blev godkendt.

1.

Siden sidst! Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort gennemgang v/ Hans Grøn
1. 13. nov. 2012 - Invitation til at deltage i møde om ”Genfrembringe” genforeningsstenen i Hornslet.
HG takkede nej på BLIS vegne om at deltage i mødet.
2. 12. november 2012 - Thorkild og Hans, deltog i BLIN bygningspræmiering 2012 arrangement, i Norddjurs.
Gjerrild Vandrehjem, mandag den 12. nov. 2012 kl. 19.00 - 21.30.
Fint arrangement. Præmiering af Søerne og stiforløb ved i den bynær skov, Hesthaven, Gjerrild. Se også pkt. 4.2
3. 3. dec. 2012 - Lystøndeskuret / Havnefronten. Telefonisk kontakt fra PUK v/ Michael Tholstrup - føler om BLIS ’
interesse for forsat at være ”Tovholder” i sagen om rejsning af Lystøndeskuret.
BLIS afventer skriftlig tilbagemelding om, hvilket mandat der i givet fald bliver tale om. Hvad ”Tovholder”
indbefatter, og hvad det kræver. Hver enkelt skal overveje om man har lyst og tid til at gå ind i sagen.
4. 4. dec. 2012 - Thorkild og Hans deltog i Realdanias Inspirationsmøde for Ildsjæle i Kolding.
Inspirerende møde, kort info herom.
5. 5. dec. - BLIS og Rønde Lokalhistorisk Forening afholdte Kulturaften med ”FOLK OG LIV” præsenteret af
Vilfred Friborg Hansen - et vellykket arrangement.
Der var ca. 110 personer til arrangementet.
6. Bestyrelsens juleafslutning, torsdag den 6. december 2012 - var som sædvanligt meget hyggelig, maden var god
og værtsparret brillerede med lækkerier - på alle måder en vellykket aften.
Tak til Kirsten og Kaj.
7. Opråb om solcelleanlæg er pr. 6. december 2012 fremsendt til Syddjurs Kommune.
Brev afsendt. Vores initiativ er positivt bemærket af landsforeningen, som lægger brevet på hjemmesiden til
inspiration for andre lokalforeninger.
8. Maltfabrikken.
Der har været komite møde d. 14. dec. – der er ikke nyt siden sidst.
9. Nationalpark Mols Bjerge.
Poul Erik Bærentzen orienterede om styregruppens bud på placering af et eller to velkomstcentre til
Nationalparken. Der arbejdes videre i Rådet med disse undersøgelser og bud på en mulig placeringen.
10. Ebeltoft Distriktsråd, generalforsamling den 20. nov. 2012 - Ny formand, Jan Schmidt Rasmussen og bestyrelsen
med: Hans Jørgen Hvitved, Erling Rasmussen, Jens Holt Poulsen, Mads F. Petersen, Hanne Sloth og Mogens
Kaalbye.
Vi skal huske at holde os orienteret om alle Distriktsråd i hele Syddjurs Kommune.
11. Dråby Bevarende Lokalplan - LP 355 - Offentliggørelsesperioden, 1. nov. - 3. jan. 2013.
12. Høringssag: Sydvænget 8, Fuglslev - Høringssvar er afgivet af BLIS - afgørelse er truffet - Dispensation til
nedrivning er givet.
13. Høringssag: Havvej 23, Vrinners - Høringssvar er afgivet af BLIS - afgørelse er truffet - Dispensation til
nedrivning er givet.
14. Invitationsskrivelse fra BLIS til Distriktsrådene i Syddjurs - Brevet er klar til fremsendelse, og 2 Distriktsråd er i
første omgang udvalg til modtagelse af brevet - Rosmus Distriktsråd og Mols / Helgenæs Distriktsråd.
Fremsendes snarest.

2.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
Der er pt. 48 medlemmer. Et par er i restance, de kontaktes mhp. at få betalt medlemsskabet 2012.
Regnskabet er næsten klar til generalforsamlingen. Der er pt. 269,76 kr. i kassen. Der er et udestående på 1.685,- kr.
i forbindelse med det seneste arrangement” Folk og Liv”.
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Syddjurs Kommune har stillet BLIS et beløb på i alt 4.000,- kr. i udsigt til tidligere afholdte arrangementer.
Beløbet er endnu ikke modtaget, Geert rykker for de bevilgede beløb.

3.

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

Jørgen Malling – Har været i et nybygget besøgscenter i Norge - han opfordrer til, at man søger inspiration herfra,
til de/det nye besøgscentre i Nationalparken MB.
Kit – har på sine daglige gåture i Ebeltoft og omegn observeret, at der er flere steder/elementer rundt i byen som med
ofte få virkemidler, vil kunne ændres til noget bedre. Kit vil gerne hen over sommeren registrere disse steder. - med
henblik på at BLIS gør Kommunen opmærksom på at forbedre forholdene.
Kaj – har været aktiv i etableringen af broerne ved Træskibshavnen ved Fregatten. Med tanke på et projekt under
udvikling – med anløbsbroer tre steder i Vigen - er det vigtigt, at sådanne projekter lokalforankres, og med en vis
frivillighed, både med hensyn til at støtte økonomisk og også ved selve udførelsen.
Geert – er med i Åben Vand projektet i Rønde, som nu vil søge RealDania om midler (29 mill.) til at færdiggøre
projektet, så det kan være en del af Kultur By projektet.

4.

Forestående og igangværende opgaver.
1. Søg støtte! Realdania inviterer alle der arbejder frivilligt og passioneret med forbedring og udvikling af det
byggede miljø, til at realisere gode idéer. De ønsker med inspiration, netværk og økonomisk støtte at hjælpe
landets ildsjæle med at skabe livskvalitet i det byggede miljø. BLIS ønsker at bakke op om initiativet og inspirere
lokalt i Syddjurs Kommune.
Har BLIS eller nogen i vores netværk nogle projekter? Frist for ansøgning 14. jan. 2013
Der var ikke umiddelbart nogen projekter, meget kort frist.

2. BLIS samarbejde med Ebeltoft Museumsforeningen og Ebeltoft Fonden. Ebeltoft Fonden v/ Jørgen Brøgger og
Museumsforeningen v/ Jakob Vedsted.
Afventer møde med Museumsforeningen og Ebeltoft Fonden.
Enighed om at BLIS deltager i samarbejde om præmiering, som skal dække hele Syddjurs Kommune og ikke kun Ebeltoft By.

3. Drøftelse af BLIS’ strategi i relation til nedrivningsproblematikken. Bestyrelsen har tidligere givet Hans og
Thorkild mandat til at tage et møde med PUK-udvalget, men vi vil gerne drøfte emnet igen.
Forslag om at emnet bliver taget op i forbindelse med revision af kommuneplanen samt på BLIS’ Kulturmøde i efteråret.

4. Kulturmøde overvejes afholdt inden kommunevalget den 19. november 2013. Drøftelse af tema, form og indhold.
Jeg vil foreslå at BLIS arrangement afholdes TORSDAG eller FREDAG den 14/15 November 2013.
Der blev nedsat en gruppe til at komme med et oplæg. Gruppen er Hans, Thorkild og Geert. Hans indkalder til møde.

5. Tekst i foreningens forretningsorden er ændret jfr. tidligere bestyrelsesbeslutning. Ændringen fremlægges for
bestyrelsen af Jørgen og Kaj.
Jørgen og Kaj, fremsender formuleringen til Hans inden næste bestyrelsesmøde, så det kan fremlægges på mødet..

6. Planlæg og program for foreningens Generalforsamling - Torsdag den 28. februar. 2013 - skal udarbejdes.
A. (HG) har dialog med Jakob Vedsted og Kunstforeningens formand Bent Dall - der er aftalt planlægningsmøde i Tinghuset
torsdag den 17. jan. 2013. kl. 10.00.
B. Genvalg til bestyrelse ved den kommende generalforsamling. På valg i år er: Anne-Mette, Geert, Kaj og Hans Grøn - samt
suppleant Lars Lund. Ønsker alle genvalg?
Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg. Thorkild spørger Lars Lund om han genopstiller som suppleant.
7. Drøftelse af årsplan for mulige BLIS aktiviteter.
Kulturmøde i november op til Kommunalvalget.
Sejltur rundt langs Syddjurs Kyst
Samarbejde med Rosmus Distriktsråd – eventuelt om synliggørelse af kalkbrænderihistorien for området.
Samarbejde med Mols / Helgenæs Distriktsråd om ”By og Naturvandring”
Være aktive i forbindelse med revision af Kommuneplanen. Opfordrer medlemmer til at være aktive.
Kulturaften i forbindelse med udgivelse af Kaløbogen
BLIS og BLIN overvejer løbende muligheder for samarbejde og fælles arrangementer og planlægger et fællesmøde i foråret.

8. Revisionsgennemgang af fredede bygninger i Syddjurs. Gennemgangen er pt. planlagt til sommeren 2013 - jf.
Kultur Styrelsen. Hvordan kan BLIS evt. hægte sig på, og skabe opmærksomhed omkring kulturarven og BLIS
arbejde.
BLIS kan ikke forvente at deltage i besigtigelserne, men være opmærksomme på tidspunktet, og skabe opmærksomhed om det
via pressen.

9. Hack Kampmanns hundehus.
Der er et billede af hundehuset i Vilfred Friborg Hansens seneste bog. Der søges dokumentation for, at det er Hack
Kampmann, der tegnede huset. Kan tegninger ikke fremskaffes, lukkes sagen.
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10. Det er besluttet at igangsætte lokalplanlægning for Havneområdet omkring Fiskerihavnen, Materielgården samt
for området hvor den nuværende Bådshoppen ligger, bl.a. med henblik på eventuel indplacering og genrejsning af
Lystøndeskuret.
BLIS skal overveje nøje, hvordan vi eventuelt vil involvere os i projektet.

5.

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.
4. Blis på Face book! Alle opfordring til at ”Synes om”

6.

Landsforeningen By og Land.
Den 19. januar 2013 holder Landsforeningen sit årlige formandsmøde, i Horsens hvor vi traditionen tro inviterer
bestyrelsesmedlemmer fra vores medlemsforeninger til at drøfte Landsforenings arbejde og strategi. Thorkild, Hans
og Kaj er tilmeldt.
Indbydelsen er fremsendt til alle bestyrelsesmedlemmer på mail.

7.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Nationalpark Mols Bjerge
Se pkt. 1.9
Lystøndeudvalget:
Se pkt. 4.10
Bevaringsrådet for Ebeltoft midtby:
Der har ikke været afhold møde siden sidst.
Følle Mølle - udvalget
Intet nyt.
Kolindsund-udvalget:
Intet nyt.
Stenkiste-udvalget:
Intet nyt.
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.

8.

Aktuelle sager - Temaer og hovedaktiviteter
Vinter og forår 2013:
1. LYSTØNDESKURET.
Afventer Kommunens skriftlige henvendelse til os efter PUK beslutning december 2012..
2. Nationalpark Mols Bjerge – følge arbejdet i de nedsatte Styregrupper, hvor BLIS er repræsenteret.
3. Maltfabrikken.
4. Kommuneplan.
Kommentering af den kommende Kommuneplan 2013. Det forventes at forslag fremlægges i foråret 2013.
5. Generalforsamling i feb. 2013
Generalforsamlingen afholdes d. 28. februar 2013 i TINGHUSET - den tidligere Politistation og Retsbygning på
Torvet i Ebeltoft.
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.
Torsdag eller Fredag den 14./15. november 2013 kunne være en dato for arrangementet.

9.

Arrangementskalender for vinter, forår og efteråret 2013.
Mødekalender for bestyrelsen - 2013
VINTER / FORÅR:

Februar: onsdag den 6 - Marts: onsdag den 6 April: onsdag den 10 og Maj: onsdag den 15.

GENERALFORSAMLING: torsdag den 28. februar 2013.
EFTERÅR/VINTER:

August: onsdag den 7 - September: onsdag den 4 - Oktober: onsdag den 9 November: onsdag den 6
og December: onsdag den 4 - (JULEAFSLUTNING).
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10.

EVENTUELT.
Ingen bemærkninger

11.

Kommende bestyrelsesmøder:
Vinter 2013: Onsdag den 6. februar 2013.

Diverse udvalg: Nationalparkplan – høringsudvalg:
Nedrivningsproblematik/ bevaringsværdier:
Lystøndeudvalget:
Følle Mølle – udvalget:
Kolindsund – udvalget:
Arkitekturpolitik – udvalget:
Stenkister – udvalget

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

Referent: Anne-Mette Skifter

FORMAND HANS GRØN
MAIL: hg@blis.dk

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

