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46. Bestyrelsesmøde
Onsdag den 14. august 2013, kl. 16

00

- TEGNESTUEN, Nørreport 4, Ebeltoft.

Tegnestuen - Bygning B4, tagetagen.

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

0

Godkendelse!
Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 45 blev godkendt.

1.

Siden sidst! Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort gennemgang v/ Hans Grøn
1. 6. maj 2013 - Lystøndeskuret / Havnefronten. Henvendelse fra Syddjurs Kommune - med forespørgsel om BLIS
forsat vil være til sinds at medvirke ved genrejsningen.
2. 21. maj 2013 - Danmarks Smukkeste Købstand blev valgt, Ebeltoft blev nr. 3 - efter Svaneke og Ribe.
3. Nationalpark Mols Bjerge. Seneste referat fra rådet, den 24. maj 2013 og fra Bestyrelsen den 13. marts 2013.
4. 4. juni 2013 - Byvandring i Ebeltoft - Udvalg fra Ebeltoft Distriktsråd og BLIS - så på ”Skønhedspletter”
5. 6. juni 2013 - Sommermøde for BLIN og BLIS’ bestyrelser. Mødet blev afholdt på Maltfabrikken, og med
efterfølgende fællesspisning ved Smag, Ebeltoft.
6. 12. juni 2013 - Lystøndeskuret / Havnefronten. Svarskrivelse til Syddjurs kommune angående henvendelse af 6.
maj 2013.
7. 13. juni 2013 - BLIN inviterede til - Aftentur til Løvenholm Slot. Et meget fint og velbesøgt arrangement.
19. juni 2013 - SPOT på Kulturen. 3. Planlægningsmøde blev afhold med deltagelse af Dagmar Brandstrup, Geert
Hallberg, Thorkild Hansen og Hans Grøn.
8. 21. juni 2013 - Anmodning fra Syddjurs Kommune. Høring angående ansøgning om tilladelse til nedrivning af
bevaringsværdig ejendom ved Dråby Kærvej 9. BLIS fik pga. ferie ikke indgivet en hørringssvar for denne sag.
Formanden BEKLAGER.
9. 25. juni 2013 - Borgermøde i Ebeltoft ang. Ebeltofts fremtid. På vegne af BLIS deltog Hans i diskussionspanel ved
mødet.
10. 26. juni 2013 - Invitation fra Rosmus Distriktsråd, til 2. planlægningsmøde om fælles arrangement, Balle
Kalkovne - på Rosmus Skole - onsdag den 14. august. 2013. Mødet afholdes kl. 19.00 og Thorkild og Hans
deltager.
11. 9. august 2013 Byvandring i Knebel - Arrangement blev gennemført i samarbejde med Mols / Helgenæs
Distriktsråd. Omkring 35 personer deltog i byvandringen - der blev afsluttet med et meget interessant indlæg fra
fremtidsforsker Birthe Linddal.

2.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
Kaserer Geert udtaler følgende: Jeg har gjort kassen op, og der er nu 49 medlemmer. I kassen er der 1.840 kr. og 15
restancer, svarende til 3.000 kr. og som alle er rykket. Vi har ingen gæld. Bestyrelsen orienteres om hvilke personer
som endnu ikke har betalt - med henblik på en personlig kontakt fra et bestyrelsemedlem.
Bestyrelsen drøftede kort, at hvis de mange medlemmer i restance – efter at være rykket - er udtryk for frafald, er der
tale om en kraftig svækkelse af foreningen – på trods af vores indsats for at hverve nye medlemmer ved vores
arrangementer?

3.

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

Ingen bemærkninger.

4.

Forestående og igangværende opgaver.
1. Lystøndeskuret - BLIS afventer Kommunens svar på BLIS’ seneste brev angående vores ønske om et møde for
afklaring af mandat før endeligt tilsagn om genrejsning af Lystøndeskuret.
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2. BLIS samarbejde med Ebeltoft Museumsforeningen og Ebeltoft Fonden. Ebeltoft Fonden v/ Jørgen Brøgger og
Museumsforeningen v/ Jakob Vedsted. Der arbejdes (Thorkild og Hans) forsat på, at få en samarbejdsaftale med
de nævne foreninger. Hans og Thorkild forfølger sagen op - hen over efteråret 2013.
3. Drøftelse af BLIS’ strategi i relation til nedrivningsproblematikken. Det er aftalt at der sættes fokus på dette emne
ved høringssvar til den vedtagne kommuneplan med deadline 17. september 2013 samt i forbindelse med BLIS`
planlagte kulturmøde, SPOT PÅ KULTUREN 2013 den 14. november.
Thorkild Hansen oplyste og redgjorde for sin personlige høringssvar til planen. Thorkilds svar omhandlede
emnerne Stilhed og Digital infrastruktur. (TH) har til bestyrelsens orientering fremsendt sit høringssvar om
STILHED med mulighed for at BLIS kan medtage en bemærkning om samme tema i BLIS’ høringssvar, so
udarbejdes af Kit og ?????? og fremsendes af Hans inden 17. september 2013.
Det blev aftalt at Kit fremkommer med forslag / indspark til BLIS’ høringssvar omhandlende følgende
hovedpunkter: nedrivningsproblematikken - arkitekturpolitikken og forslag om at kommunen skal oprette et
Bygningsbevaringsråd og zonner / områder hvor stillhed også bliver en forudsætning for benyttelsen.
Problemmatikken omkring NEDRIVNING af vores kulturarv må vi sætte på spidsen! og derfor spørge direkte:
“Mener Kommunen det alvorligt, når man i Kommuneplanen satser på kulturarven som strategisk vækstgrundlag
for bosætning i Kommunen og på den anden side forvaltningsmæssigt næsten konsekvent giver dispensation til
nedrivning af kulturarven”?
Med en dynamisk og målretttet arkitekturpolitik/grøn profil i den kommende Kommuneplan, hvor fokus er lagt på
at sikre et højt æstetisk niveau i nybyggeri/ombygninger - samt øget fokus på anvendelse af ”grønne elementer” i
planlægningsarbejet for det åbne land, friarealer og byrum. Produktionsfilosofien - Vugge til vugge - med
minimalt spild og genanvendelse i stor udstrækning, er vand på vores mølle - også i nedrivningsspørgsmål.
4. Kulturmøde ”Spot på Kulturen 2013” er planlagt afholdt 14. november 2013 i Teatersalen på Rønde Højskole.
Status for hvordan planlægning forløb afgives af Thorkild, Geert og Hans. Aktuel programskitse fremlægges.
Næste planlægningsmøde er aftalt til torsdag den 22. august 2013.
5. Fælles projekt med Ebeltoft Distriktsråd – ”Skønhedspletter i Ebeltoft” - Kit giver en kort orientering om status.
Kit orienterede om, at hun holder kontakt med Mogens Kaalby, Ebeltoft Distriktsråd. Distriktsrådet har haft møde
med PUK udvalget for at præsentere ideen om forskønnelse og afstemme et videre forløb.
6. Revisionsgennemgang af fredede bygninger i Syddjurs.
Syddjurs Kommune v/ Alette Skov Hansen oplyser, at det formentlig først bliver i efteråret 2014 at fredningsgennemgangen i Ebeltoft bliver gennemført.
Alette oplyste endvidere at hun have reserveret udstillingen:„Steder med Sjæl“ til Ebeltoft. Udstillingen fortæller
hvorfor og hvordan kulturarven kan sikres og er et led i Realdania og Kulturarvsstyrelsens indsats
”Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?" Spørgsmålet stilles på den omrejsende udstilling, som pt.
er nået til Christiansfeld i Kolding Kommune. Det vil være godt at få denne udstilling til Ebeltoft.

5.

Kontakt til medlemmer.
1. Vores hjemmeside – www.BLIS.dk Geert opdaterer løbende.
Geert undersøger hvor meget det vil koste at opdatering eller anskaffe en ny hjemmesideplatform
2. BLIS ny Logo – Er under implementering i vort grafiske udtryk. Hans sender logo-fil til Geert, som lægger logo
på hjemmesiden.
3. Er der andre måder vi løbende kan være i kontakt med vores medlemmer?
Bestyrelsesmedlemmer kommer løbende med forslag.
4. Forslag til afvikling af den kommende generalforsamling 2014 - modtager formanden gerne.

6.

Landsforeningen By og Land.
Bladet. By & Land nr. 99 er udkommet
Bevaringsværdige bygninger fotograferes:
I et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Realdania og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur vil en stor del af
Danmarks bevaringsværdige bygninger blive fotoregistreret i de kommende år. Det er håbet at Landsforeningens medlemmer vil
fotografere bygningerne som de ser ud i dag, og digitalisere historiske fotografier fra lokalhistoriske samlinger. Materialet samles i
en database på Kulturstyrelsens webside.
Fotograferingen vil finde sted i et tæt samarbejde med de enkelte kommuner, og begynder i sensommeren 2013. De første fotos
tages i Svendborg, Faaborg, Ringkøbing, Rønne, Vordingborg, Haderslev og Mariager. De næste fem år vil ti byer årligt få
fotograferet deres bevaringsværdige bygninger.

Følgende opklaring fra Kit - efter mail korrespondance med Lea fra museet - skriver Lea følgende:
”Det ser rigtig spændende ud, at der skal sættes gang i fotograferinger af landets bevaringsværdige huse. Jeg har
ikke tidligere hørt om projektet, og det har derfor ingen sammenhæng med museets projekt. Jakob Vedsted foreslog
for et par år siden, at vi skulle lave et øjebliksbillede at Ebeltoft inden for den bevaringsværdige lokalplan 177,
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og det er det vi nu har fået gjort. Fotodokumentationen vil blive tilgængeliggjort i databasen over
museumsgenstande under Kulturstyrelsen – mussam - når jeg er blevet færdig med at registrere de mange fotos”

7.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Nationalpark Mols Bjerge
Sidste nyt.
Lystøndeudvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Bevaringsrådet for Ebeltoft midtby:
Sidste nyt fra udvalget!
Kolindsund-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Arkitekturpolitik – udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Spot på Kulturen 2013 – udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
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.
Efterår og Vinter 2013:
1. Nationalpark Mols Bjerge – Vores rådsmedlem arbejder i nogle af de nedsatte Styregrupper.
2. Maltfabrikken.
3. Kommentering af den kommende Kommuneplan 2013.
Byrådet vedtog d. 27. juni 2013 et Forslag til en revideret kommuneplan.
I har nu mulighed for at komme med bemærkninger, kommentarer eller indsigelser til planen inden d. 17.
september 2013. Se kommunens hjemmeside. BLIS høringssvar, Kit og Thorkild kommer med indspark.
4. Borgermøde den 31. august 2013
Vi ses i Kolind Skoles Glassal den 31. august fra kl. 10.00 - 15.00 Program for dagen:
10.00
10.10
11.30

Velkomst ved borgmester Kirstine Bille
Budget 2014 – præsentation og partilederrunde
Klima og Energi –præsentation og debat

12.00
12.30
14.15

Infrastruktur – præsentation og debat
Natur og land – præsentation og debat
Bosætning og byudvikling – præsentation og afsluttende debat

5. Kulturmøde - Spot på Kulturen” Torsdag 14. november 2013.

9.

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

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

10.

EVENTUELT.

11.

Kommende bestyrelsesmøder / møder:
Vinter 2013:

31. aug. 2013 - Borgemøde i Kolind Skole.
4. september 2013 - BLIS Bestyrelsesmøde.
14. august 2013 - møde med Rosmus Distriktsråd.
22. august 2013. Planlægningsmøde for Event, SPOT på Kulturen.
14. nov. 2013 - Spot på Kulturen - Rønde Højskole.
Foråret 2014 - ”Byvandring” med distriktsråd Rosmus.

Diverse udvalg: Nationalparkplan – høringsudvalg:
Lystøndeudvalget består af:
Følle Mølle – udvalget:
Kolindsund – udvalget:
Arkitekturpolitik – udvalget:
Spot på Kulturen 2013
Distriksråd Rosmus
Skønhedspletter i Ebeltoft

Thorkild, Poul Erik og Kit
Anne-Mette, Thorkild og Jørgen M.
Eiwind og Geert
Eiwind og Thorkild
Eivind, Thorkild og Anne Mette
Thorkild, Hans og Geert
Hans og Thorkild
Kit, Thorkild og Hans

Referat: Hans Grøn

FORMAND HANS GRØN
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Tovholder Thorkild
Tovholder: Thorkild.
Tovholder: Geert.
Tovholder: Eiwind.
Tovholder:
Tovholder: Hans
Tovholder:
Tovholder: Kit

