Dragør Bevaringsnævn

Møde dato

Blad nr.

1

21.3.2013
Referat fra møde torsdag den 21.
marts 2013 kl. 17 i Bevaringsnævnet.
Mødet foregik i Lokalarkivet,
Stationsvej 5.
Følgende medlemmer deltog:
David Rehling,
formand
Birgitte Rinhart
Hanne Stockbridge
Kenneth Gøtterup
Axel Bendtsen
Martin Borg
Bente Poulsen
Lars Greisen
Fraværende:
Ingeborg Philipsen
Henning Sørensen
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra
mødet den 20.11.2012
________________________________
Sekretæren havde ikke modtaget
bemærkninger.

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser
________________________________
Hanne Stockbridge er tilbage i
Kommunalbestyrelsen, og dermed
også i Dragør Bevaringsnævn.

Formanden bød velkommen til Hanne.
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3. Verserende sager mv.

3.1
Kongevejens renovering.
Orientering om projektet og dets
iværksættelse.

Sekretæren orienterede om tilretninger i projektet, i forhold
til det tidligere drøftede projekt. Det drejer sig bl.a. om
byinventaret på Neels Torv, valg
af et stort bytræ, belysningsarnaturer og handicap-ledelinjer.
Hvis vejret tillader det startes
belægningsarbejderne omkring påske.
Med hensyn til flytning af
fiskebilen til Nordre Væl anbefalede Nævnet, at der etableres
el-stander her til de stadeholdere der benytter pladsen.
Martin Borg foreslog, at brolægningen omkring milepælen – i 2.
etape - udvides maximalt ud mod
Kongevejen – helt frem til ganglinjen.
Hanne Stockbridge gjorde opmærksom på en mulig risiko for tilsvining af de nye belægninger –
bl.a. når restauranter leder
skyllevand til gaderiste.

3.2
Tagkvist Strandgade 15.
Orientering om ansøgninger om
tagkvist i stedet for ovenlys.

3.3
Fældning af lindetræ, Jens Eyberts Plads 1.

Forvaltningen har fastholdt byggeskikken for kviste, som det
fremgår af Lokalplan 25.
Projektet er indtil videre frafaldet.
Sekretæren orienterede om en
henvendelse fra ny ejer, som ønsker at fælde det store lindetræ
på grunden. Træet er ikke beskyttet/reguleret i lokalplanen.
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4. Energianlæg mv. i Dragør
gamle bydel

Ved mødet den 20.11.2012 blev
det besluttet at drøfte dette
emne på næste møde.
Axel Bendtsen har fremsendt et
oplæg til drøftelsen, der var
udsendt.

Axel Bendtsen introducerede sit
oplæg af 10.1.2013 om bl.a. muligheder for alternative energikilder, herunder bl.a. varmepumper og jordvarme of el-ladestandere. Oplægget blev drøftet.
Sekretæren orienterede om udsigten til ændringer i byggelovgivningen vedrørende bevaringsværdige bygningers fritagelse fra
at efterleve EU’s energikrav.

7. Eventuelt
7.1
Axel Bendtsen orienterede om møde i Kulturstyrelsen vedrørende
Dragørs ansøgning om EU’s Kulturarvsmærke mv.
7.2
Axel Bendtsen orienterede fra
møde om Kulturstyrelsens fredningsgennemgang, som ”rammer”
Dragør i sommeren 2013.
7.3
Axel Bendtsen orienterede om ny
folder fra Beboerforeningen om
Dragørhuset – og om en kommende
folder om byens haver.
7.4
Axel Bendtsen spurgte til byggesag for Strandgade 29.
Sagen er efterfølgende undersøgt. Der er ansøgt om udførelse
af 2 ekstra havedøre udover den
ene eksisterende. Der er meddelt
afslag.
Der er ikke fremsendt revideret
projekt.
Derudover gennemføres en indvendig istandsættelse.
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7.5
Lars Greisen spurgte til oplagt
båd på Dr. Dich’s Plads.
Nævnet henstiller overfor Dragør
Kommune, at båden kræves fjernet
– også af hensyn til mulig præcedens.
NÆSTE MØDE BLEV FASTSAT TIL MANDAG DEN 19. AUGUST KL. 17.

Jørgen Jensen
sekr.
26.3.2013
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