56. Bestyrelsesmøde
Torsdag den 6. november 2014, kl. 17

00

- HOTELLET, ”Storstuen” - Rønde -

Hovedgaden 10 - 8410 Rønde

Referat
Valg af referent: Thorkild
Deltagere: Geert, Kaj, Klaus, Poul Erik, Anne Mette og Thorkild
Afbud fra: Hans, Kit, Jens. Eivind fraværende uden afbud.
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Godkendelse!
Referatet 55 fra seneste møde - Godkendt uden bemærkninger.

1.

Siden sidst! Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort gennemgang v/ Hans Grøn
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5. september 2014 - BLIS mail-forespørgsel vedr. nedrivning af Hovedgaden 33, Femmøller - Et ”Egil Fischer
Hus”
5. september 2014 - Landsforeningen har brug for hjælp. Pga. ændrede skatteregler omkring
momskompensation.
8. september 2014. -BLIS- Mail til Syddjurs Kommune vedr. Helgenæs Præstegård. BLIS udtrykker forundring
over sagen er dukket op igen.
8. september 2014 - Syddjurs Kommune - anmodning om høringssvar for ejendommen, Knebel Bygade 2, 8420
Knebel - Knebel Præstegård.
8. september 2014 - BLIS orientering via Anne-Mette fra Syddjurs Kommune. Byrådet besluttede i møde den 27.
august 2014 at godkende sammensætningen af et nyt bevaringsråd for hele Syddjurs Kommune.
9. september 2014 - Landsforeningen inviterer til mini-seminar med temaet ’Få styr på paragrafferne’. Der vil
bliver undervist i plansagers forløb, hvilke love der kan påvirke en bevaringssag og hvad det er muligt at klage
over. Lørdag den 20. september kl. 10:00-16:00 i Fredericia Rådhus. Thorkil og Hans havde tilmeldt sig - Det
blev desværre aflyst.
10. september 2014 - Svar fra Syddjurs Kommune vedr. nedrivning af Hovedgaden 33, Femmøller. I mailen som
er skrevet af Pernilla Marie Mathisen - ”Vasker Kommunen hænder”
13. september 2014 - Invitation fra Ebeltoft Distriktsråd om deltagelse i møde om Byens forskønnelse. Mødet er
planlagt gennemført i oktober måned 2014.11.04.
24. september 2014 - BLIS bestyrelsesmedlem Klaus B. Mikkelsen oplyser via mail at han er blevet kontaktet af
Foreningen Lodsejere i og ved Nationalparken. Foreningen ønsker at Klaus skal afløse deres repræsentant i
Nationalparkbestyrelsen.
25. september 2014 - BLIS havde besøg af arkitekt Nanna Uhrbrand fra Landsforeningen - med henblik på at
udarbejde en fotoregistrering af Entreprenørhøjskolen. Registrering skal bruges i forbindelse med den
forstående indstilling af Højskolen til fredning.
27. september 2014 - Mail fra bestyrelsesmedlem Kaj der giver udtryk for, at med udgangspunkt i få deltagere,
er tiden måske inde til at bestyrelsen overvejer interessen for en eventuelt fremtidig forenings-julefrokost?
2. oktober 2014 - Syddjurs Kommune - anmodning om høringssvar for ejendommen, Porskærvej 11, 8420
Knebel - Nedrivning af bevaringsværdig driftsbygning.
3. oktober 2014 - mail fra BLIS bestyrelsesmedlem Klaus. Opklaring/afklaring af BLIS og Klaus situation
såfremt KLAUS vælger at indtræde i Nationalparkens bestyrelse og samtidig udtræde af Nationalparkrådet som
BLIS` repræsentant.
7. oktober 2014 - BLIS orienteres om at DN - lokalafdeling har fremsendt en supplerende mail vedr. nedrivning
af Hovedgaden 33, Femmøller.
Denne sag affødte en længere drøftelse om sagsprocedurer og fodfejl. Kaj kom med forslag om, at indtil der
foreligger SAVE registrering af alle bevaringsværdige bygninger i hele kommunen, bør vi orienteres om alle
nedrivningssager. Man kan risikere, at en meget bevaringsværdig ejendom bliver revet ned, blot fordi den ikke
er SAVE registreret, og vi derfor ikke blev orienteret om sagen.
Enighed om, at BLIS snarest skal anmode om fremover at blive orienteret om alle nedrivningssager.
21. oktober 2014 - BLIS fremsender høringssvar vedr. Knebel Præstegård.
23. oktober 2014 - Aftale truffet med Syddjurs Kommune v/ Michael Tolstrup om et muligt underværksprojekt /
RealDania-projekt. Møde afholde på Rådhuset i Ebeltoft den 5. november 2014.
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17. 28. oktober 2014 - Mail fra Leif Støy som oplyser at RealDania har bevilget kr. 3,2 mil. til revitalisering af Egil
Fischers Ferieby.
18. 29. oktober 2014 - Initiation til faglig og festlig aften i Bygningskulturens Hus i Borgegade 111, Kbh. Fredag
den 7. november 2014.
19. 30. oktober 2014 - BLIS fremsender endelig høringssvar vedr. Helgenæs Præstegård.
20. 30. oktober 2014 - Hans deltager i Ebeltoft Distriktsråds møde på dagshøjskolen, angående Byens
Forskønnelse.
21. 31. oktober 2014 - BLIS fremsender høringssvar vedr. Porskærvej 11, Knebel.
22. 5. november 2014 - Møde med Syddjurs Kommune v/ Michael Tolstrup - angående BLIS overvejelser om
udarbejdelse af ansøgning til RealDania puljen UNDERVÆRKER, Bygningsarvens Ildsjæle. BLIS` forslag er
retablering og udvikling af TYSKERBROEN, Vibæk Strand.
Thorkild orienterede om, at vi ved mødet aftalte, at BLIS fortsat har mandat til at arbejde med Lystøndeskuret,
men at det er på hold, indtil tidspunkt for Bibliotekets flytning kendes.
Thorkild og Hans har kontaktet forstander Heidi Vølker, Råmosegård og gjort opmærksom på, at
åndssvageforsorgens kapel og gravplads måske kunne beskrives som et projekt ”Underværk” – evt. kombineret
med restaurering af den gamle smukke bevaringsværdige trægarage – ellers andet bygningsafsnit indrettet som
formidlingsrum.
Endelig vil Hans ifølge Thorkilds oplysning rette henvendelse til Nimtofte beboerforening om at overveje at
bringe den gamle vandmølle i spil som et ”Underværk”.

2.

Status fra kassereren.
Redegørelse / oversigt fra kassereren.
Kassebeholdning kr. 1.250. 53 medlemmer, hvoraf 2 er i restance – er rykket flere gange.
1. Er Nordea bank den rigtige bank for BLIS?
Efter en kort drøftelse, herunder det faktum, at andre pengeinstitutter kræver lignende dokumentation på grund af
lov om hvidvaskning, og ikke mindst fordi Nordea, Ebeltoft har været flink til at støtte vores arrangementer, blev
konklusionen at vi ikke skifter pengeinstitut nu. Formand og kasserer sørger for at BLIS registreres.
2. På vores hjemmeside har alle bestyrelsesmedlemmer en mailadresse. Geert har på fornemmelsen at den giver
anledning til at vi får en del spammails. Hvis bestyrelsen er trætte af det, kan adresserne slettes. Skal vi det ?
Geert får en del spam på foreningens pc, vi andre får igen spam via BLIS. Opfordres til at installere gratis
spamfilter. Men da vi ikke har behov for at benytte kontaktdata på medlemskredsen i større omfang, blev det
besluttet at fjerne mailadresserne.

3.

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

4.

Forestående og igangværende opgaver.
Ved dagens bestyrelsesmøde skal vi hovedsagligt lægger vægt på efterfølgende punkter.
1. BLIS skal finde en ny repræsentant som kan repræsentere BLIS i Nationalparkrådet
Formandens holdning er - efter moden overvejelse - at BLIS udpeget et nyt medlem til rådet. Formanden indstiller
at bestyrelsen vælger næstformand i BLIS, Thorkild Hansen.
Klaus gav en grundig redegørelse om baggrunden for at han afgiver sin plads i Rådet til fordel for bestyrelsen,
herunder at han ikke ønskede at sidde på begge poster, selvom det var muligt, bl.a. fordi der kunne opstå en
situation med interessekonflikt. Enighed om at BLIS’ indflydelse samlet set vil blive øget. Enighed om at
Thorkild udpeges til Rådet. Klaus oplyser, at der er planlagt et dagsseminar den 31.01.2015.
2. Vilfred udgiver igen i år Folk og Liv. Er det interessant for at BLIS laver et arrangement igen i år?
Formanden håber, at vi kan bibeholde denne tradition, og at bestyrelsen vil bakke op om et sådan arrangement.
Enighed om at det er et godt og velbesøgt seminar. Geert påtager sig tovholderrollen. Samme ”model” som
tidligere år. Arrangementet afholdes onsdag den 26. november i salen på Hotellet (er stadig brugbar om end
nedslidt). Forudsætninger: at Salen er ledig (kr. 200), og at Nationalparken sponserer annonceringen (en del af
bogens indhold foregår i nationalparkens område). Niels Trangbæk deltager med vinarrangement. Hans og Geert
aftaler vedrørende annoncens udformning.
3. Foreningens Julefrokost - Hvad er der interesse for?
Det blev vedtaget, at der afholdes sædvanligt møde – et punkt med at lave årskalender og gerne et punkt med
drøftelse af et større tema, som fx hvad er status og holdning til placering af Besøgscenter Kalø
(landskabskulturspørgsmål). Mødet afrundes kl. 18 med et stykke smørrebrød. Kaj tilbød, at hvis der var interesse
for det, kan mødet afholdes i hans erhvervslokale i Apoteket. Hans skal give Kaj besked. Af hensyn til størst
mulig deltagelse er mødet rykket frem til onsdag den 3. december.
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4. På kommende bestyrelsesmøde er der indkommet forslag om, at vi i BLIS diskuterer hvordan vores holdning er til
Nationalparkens planlagte dispositioner for et kommende Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin.
5. BLIS bruttoliste 2014 Listen gennemgås og vigtige punkter fremdrages med henblik på videre bearbejdning.

Ej drøftet.

5.

Kontakt til medlemmer.
1. Vores hjemmeside – www.BLIS.dk Geert opdaterer løbende.
2. Geert undersøger hvor meget det vil koste at opdatere eller anskaffe en ny hjemmesideplatform.
Udvalg for ny hjemmeside består af Geert og Thorkild.
Intet nyt fra udvalget. Thorkid bemærkede, at man kan købe prof. assistance til en hjemmeside for ca. kr. 10.000
incl. moms. Geert bemærkede, at der stadig skal være en webmaster, som vedligeholder siden – men det kan blive
meget nemmere end med den nuværende.

6.

Landsforeningen By og Land.
Nyhedsbrev | 8. oktober 2014
Ingen bemærkninger.

7.

Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:
Nationalpark Mols Bjerge
Klaus Bertram Mikkelsen er (endnu) BLIS repræsentant i rådet. Sidste nyt fra rådet!
Se pkt. 4.1.
Lystøndeudvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Se pkt. 1 - 22
Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune
Sidste nyt fra udvalget!
Formanden opfordre Anne-Mette til at gå efter formandsposten i rådet.
Anne Mette orienterede om, at man havde haft det første møde, men at man ikke nåede konstitueringen.
Forvaltningschefen for PUK, Kenneth Jensen, som er medlem af Syddjurs Kommunes Bevaringsråd havde givet
udtryk for, at han ikke mener, at BLIS eller Museet kan have formandsposten, da de i forvejen er høringsberettigede.
Vi opfordrede Anne Mette til at gå efter formandsposten alligevel.
”Byens Forskønnelse”- samarbejdsudvalget - Ebeltoft Distriktsråd og BLIS:
Sidste nyt fra udvalget!
Hans var til stede ved mødet og har til Thorkild oplyst, at det var et udmærket møde med bl.a. fremhævelse af det
gode samarbejde mellem BLIS og Distriktsrådet om projektet. Der er fremdrift i flere af forslagene og god
opbakning, men det bliver et langt, sejt træk.
Kolindsund-udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Intet nyt.
Arkitekturpolitik – udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Intet nyt. Men nu er Anne Mette med i Bevaringsrådet, der bl.a. kan tage spørgsmålet om arkitekturpolitik op.
Kalkovne i Birkesig – udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Intet nyt.
Ebeltoft gl. Præstegård – udvalget:
Sidste nyt fra udvalget!
Uformelt mener vi at vide, at Kommunens tekniske forvaltning har kontakt med ejeren med henblik på at fremme et
projekt. Udvalget afventer om der skulle komme noget ud af det.
Ny hjemmeside – udvalget:
Sidste nyt fra 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.
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8.

Aktuelle sager - Temaer og hovedaktiviteter.
Efteråret / Vinter 2014:
1. Maltfabrikken.
2. Foredragsaften sammen med Museumsforeningen - om Vejstensprojektet – Jens Reddersen har givet tilsagn.
3. Kalkovnene i Birkesig - offentlig arrangement i foråret 2015.

9.

Arrangementskalender for 2. halvdel af 2014.
Kalender for bestyrelsesmøder:
EFTERÅR/VINTER:
December: onsdag den 3. - (JULEAFSLUTNING).

10.

EVENTUELT.

11.

Kommende bestyrelsesmøder / møder:
Efteråret 2014:
1. BLIS bestyrelsesmøde / juleafslutning, onsdag den 3. december 2014.
2. Evt. medlem-arrangement FOLK og LIV - Ultimo november / primo december 2014.

Diverse udvalg: Opmærksomhed på bevaringsværdier:
Lystøndeudvalget består af:
Følle Mølle – udvalget:
Kolindsund – udvalget:
Arkitekturpolitik – udvalget:
Skønhedspletter i Ebeltoft
Ebeltoft gl. Præstegård

Hans og Thorkild
Anne-Mette, Thorkild og Jens.
Eiwind og Geert
Eiwind og Thorkild
Eivind, Thorkild og Anne Mette
Kit, Thorkild og Hans
Jens, David, Thorkild og Hans

Referat: Thorkild Hansen
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Tovholder: Hans / Thorkild
Tovholder: Thorkild.
Tovholder: Geert.
Tovholder: Eiwind.
Tovholder: Thorkild
Tovholder: Kit
Tovholder: Thorkild / Hans

