Referat fra bestyrelsesmøde den 17. april 2015

1. Til stede
Afbud fra

: Jens Rosenkjær, Erik Vium, Jessie Pott og Liv Larheim.
: Poul Nedergaard Jensen, Lis Iversen

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
3. Konstituering:
Formand
Kasser
Sekretær

: Poul Nedergaard Jensen
: Jens Rosenkjær
: Erik Vium

4. Hjemmesiden:
Lis og Liv har fået en manual for hjemmesiden (er medsendt) og det blev besluttet at anvende
ideerne fra Fåborg´s hjemmeside i første omgang.
Hjemmesiden har adressen: www.skagenbyogland.dk
Der er en række emner som skal være med og senere kan disse udvides.
Foreningen: Bestyrelsens medlemmer, Vedtægter, Bestyrelsensberetning, Referat fra
generalforsamlingen, Referater, kontingenter, kontonummer.
EV samler det meste og laver det til PDF filer.
JK skriver lidt om foreningen.
Dialog: Her kan principielle sager med kommunen komme på.
Byggeskik: Her er PNJ den der må kommer med input – og så supplere vi.
Kulturmiljøer: JK og EV skriver Kandestederne, Jeckelsvej 22 hvor vi blandt andet må have med den
manglende respekt for indsigelserne i Kandestederne – åbenbart foretrækker man mammon frem
for miljøet og naturen. Forholdet mellem bebyggelse og Landskabet – hvem i Kommunen kan
vurdere dette. Hvad med kloakering af området ‐ vil det blive løst.
Jeckelsvej hvor det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse – og i øvrigt hvad der sker i byen og på
landet med fældning af træer – uden nogen form for mål eller begrundelse.
Hvad der sker i Skagen Byfond er også noget der skal med.
Billede materiale: Vi besluttede at spørge Per om han ville være interesseret i at supplere
hjemmesiden med fotos.

5. Foreningens fremtid:
Det er vigtigt at foreningen får hjemmesiden i gang hurtigst muligt, for derved at kunne orientere
om hvad der sker og hvad vi står får.
Det kan måske få flere til at bakke op omkring arbejdet og være med til at der kan sker en
supplering af bestyrelsen.
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Det må ikke gå som i Skive, hvor foreningen blev nedlagt her 1. april 2015 fordi der ike længere var
nogen opbakning for deres arbejde. De eneste der sandsynligvis finder det godt er politikerne, da
foreningen og teknisk udvalg har været på kant med hverandre i flere år. Foreningen havde ingen
hjemmeside og det er i dag vigtigt at man har en.
Vi vil tage kontakt om et møde med foreningen for Hjørring og det vil også gerne have et møde
med foreningen for Ebeltoft.
6. Eventuelt:
Orienterede om PNJ rundvisning af Arkitektforeningen fra Aalborg, lørdag den 9. maj 2015.
Orienterede om de bygninger der er pt er i forslag til præmiering af Skagen Byfond.
Der var en række emner vi ikke nåede og det var følgende:
”Vi kalker” henvendelse fra Sophie Feldhaus om et event på Huset Holst.
FBB projektet.
7. Næste møde:
Fredag den 8. maj 2015 kl. 15.00 på Vinkelvej 23, 9990 Skagen
Erik Vium

Bestyrelsen:

………………………………………………………………
Formand:
Poul Nedergaard Jensen

………………………………………………………………….
Kasser:
Jens Rosenkjær

………………………………………………………………
Sekretær:

………………………………………………………………….
Jessie Pott

………………………………………………………………
Liv Larheim

………………………………………………………………….
Lis Iversen
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