Referat fra bestyrelsesmøde den 16. februar 2017

1. Til stede
Afbud fra

: Poul Nedergaard Jensen, Jens Rosenkjær, Jessie Pott, Jakob
Grabow Ole Dal, Lis Iversen og Erik Vium.
: Jo Anna Nedergaard

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
3. Orientering om de verserende sager:
-

-

-

-

Krøyersvej 10 – Raaberggård:
Her ar foreningen talt med Helge Torm fra By og Land om at der rejses en
fredningssag på ejendommen. PN kontakter Helge Torm og EV sørger for at få de fotos
der foreligger sendt til PN.
Sagen forventes at komme på PMU mødet den 7. marts 2017.
Krøyersvej 11:
Der er gjort indsigelse mod at der laves to fiktive depotrum á 10 m2 i den
bevaringsværdige ejendom. Det fremsendte materiale er sendt til medlemmerne.
Fellen – Højen:
Foreningen har klaget til NMKN angående procedurefejl da foreningen ikke er blevet
hørt i sagen. Det er Frederikshavn Kommune der indklaget og DN har klaget over
Kystdirektoratets dispensation til at bygge et nyt sommerhus på fredede arealer.
PN og EV følger op på med mere materiale til NMKN.
Dette er sket på opfordring fra grundejerforeningen på Rævehulevej og jeg orientere
dem om hvad vi har ydet og beder dem om at deltage som medlem af vores forening.
Jens Digets Vej:
Sagen er indklaget til NMKN vedrørende mangelfuldt materiale med mere.
Sygehuset:
Kommunens sagsbehandler vil gerne at arkitektfirmaet Andreas Ravn i Spøttrup tager
kontakt med os vedrørende projektet.
Tekniskskole:
Vi har intet hørt fra kommunens sagsbehandler Jan Iversen.
Bryghuset:
Her rykker vi igen for at skorstenene sættes op – sagsbehandler JanIversen.
Clausens Hotel:
Kopiproduktet der forventes behandlet på PMU den 7. marts 2017. Det kunne være en
idé at denne sag kom på vores hjemmeside.
Remisen:
Her forventes der udarbejdet lokalplan, men i mellemtiden er der blevet sat
plastvinduer op med snydesprosser, dreje/kip indadgående – en skamplet af guds
vrede der her er begået.
Lokalplaner:
De 9 lokalplaner der blev udført for Skagen er blevet arkiveret i papirkurven.
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4. Regnskab og generalforsamling m.v.:
JR orienterede om regnskabet som absolut ikke er positivt i det vi har underskud og
derfor må tage af opsparingen. Det kan vi ikke holde til i mere end tre år og derfra fik vi
talt os frem til en stigning i vores kontingent på den kommende generalforsamling som
er:
Fredag den 31. marts 2017 kl. 16.00 på Kappelborg.
Vi orientere på mail, Netavisen, Hjemmesiden, Rubrikken ”Det sker i Skagen” (det er
gratis) (Skagen Onsdag). Jessie og Lis vil bringe de indbydelser ud til dem der ikke har email ud på cykel.
Stigningen på kontingentet må vi lige vurdere hvor meget det skal være.
Vi vil ansøge diverse banker om støtte blandt andet til vores hjemmeside, eventuelt et
arrangement i forbindelse med foreningens 40 års jubilæum til december 2017.
Det blev foreslået at lave et arrangement med Eske Møller fra Real Dania omkring
Bygnings værdierne – kunne være i Det Grå Fyr i forbindelse med indvielsen.
5. Orientering om mødet i Odense:
Der blev orienteret om By og Land mødet i Odense. Her er det vigtigt at i forbindelse
med kommunalvalget bliver stillet spørgsmål til politikkerne om deres arkitekturpolitik –
det skal gøres i læserbreve, Facebook, valgmøder og generelt hvor vi kan. Så skal de
holdes fast på dette. Eventuelt møde med de respektive parties borgmesterkandidater.
Samtidigt kunne vi prøve at få et samarbejde i gang med borgmesteren og forvaltningen –
hvis de vil? I princippet det samme som man gør i Svendborg.
6. Næste møde:
Fredag den 10. marts 2017 kl. 15.00 på Vinkelvej 23, 9990 Skagen
Erik Vium
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