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7.11.2013
Referat fra møde torsdag den 7.
november 2013 kl. 17 i Bevaringsnævnet.
Mødet foregik i Lokalarkivet,
Stationsvej 5.
Følgende medlemmer deltog i mødet:
David Rehling,
formand
Birgitte Rinhart (BR)
Axel Bendtsen (AB)
Martin Borg (MB)
Bente Poulsen (BP)
Lars Greisen (LG)
Ingeborg Philipsen (IP)
Henning Sørensen (HS)

(DR)

Kenneth Gøtterup og Hanne Stockbridge fra fraværende.

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra
mødet den 19.8.2013
________________________________
Sekretæren har ikke modtaget bemærkninger.

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser
________________________________
Orientering om konstituering af
Bevaringsnævnet efter kommunalvalget.

Til efterretning.
Formanden takkede medlemmerne
for deres deltagelse i bevaringsnævnets arbejde i den forløbne periode.
Det konstituerende møde i Bevaringsnævnet efter kommunalvalget
blev fastsat tirsdag den 18. februar 2014 kl. 17
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3. Verserende sager mv.

3.1
Fredningsgennemgang i Dragør
gamle bydel
Gensidig orientering om forløbet
i gennemgangen.
3.2
Strandlinien 18,
Orientering om behandling af sagen i Teknik-, Miljø- og Kulturudvalget, - og en efterfølgende
klagesag.
3.3
Facadeistandsættelse af ”Kommandørboligen” Kongevejen 11,
Orientering om den valgte overfladebehandling.

3.4
Udstykningsansøgning, Stettinstræde 3A,
Orientering om ”udrykningsgruppens” udtalelse til sagen, der
vedrører udstykning til en ny
boligbebyggelse.
3.5
Folder om byens ”udestuer”,
Orientering om ny bevaringsfolder om byens haver mv. - fra
Beboerforeningen.

3.6
Beskæring eller fældning af fredet lindetræ, Rønne Alle 28,
Orientering om henvendelse fra

Der foreligger endnu ikke en
samlet tilbagemelding fra Kulturstyrelsen. Der udestår gennemgang af 9 bygninger.
AB orienterede om et positivt
forløb af gennemgangen i byen.
Til efterretning.

Sekretæren orienterede om baggrunden for den valgte malerbehandling: Efter ejendommens oprindelige ombygning til ”kommandørbolig” med sine særlige detaljer, har den – som den eneste
ejendom i byen – været et eksempel på et oliemalet hus, - til
forskel fra kalkningsbyggeskikken i byen.
AB opfordrede til, at der offentligt blev orienteret om denne baggrund for valg af overfladebehandling.
Nævnet støttede udrykningsgruppens udtalelse til sagen.

Nævnet påskønnede Beboerforeningens initiativ.
Betegnelsen ”udestuer” blev
drøftet. AB og Beboerforeningen
vil overveje om det giver anledning til ændringer.
Sekretæren orienterede om udvalgets afgørelse i sagen – om at
fastholde den nuværende pleje.
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omboende og behandling i
Teknik-, Miljø- og Kulturudvalget.
3.7
Stralsundstræde 4A, anneksbygningen,
Orientering om indretning af boliganneks i den fredede værkstedsbygning (”Blichmanns værksted”)

Nævnet udtrykte glæde ved denne
afgørelse.

Kulturstyrelsen har godkendt den
ændrede anvendelse, som ikke
medfører bygningsmæssige ændringer.

4. Kongevejen 6

Drøftelse af ansøgning om facadeændringer i forbindelse med
indretning af nye butikker i
ejendommen Kongevejen 6 (tidligere radioforretning).
Der vedlægges facadetegning
før/efter fra ansøgningen, samt
forvaltningens foreløbige svar.
Lokalarkivet kan præsentere historiske fotos af bygningens
skiftende facadeudformninger.

6. Eventuelt

HS illustrerede ejendommens bygningshistorie ud fra arkivets
fotosamling.
Sekretæren orienterede om den
verserende dialog med ansøger om
facadeændringerne.
Nævnet kunne fuldt tilslutte sig
forvaltningens forslag og bemærkninger i det foreløbige
svar.

AB:
- Orientering om Dragør Bevaringslager, der med hensyn til
tilgang og fragang er i god
gænge.
- Ser frem til opfølgningen i
den verserende sag om havneforslag.
- Orientering om tildeling af
”Johannes-kors”-skilte til
Dragør som national seværdighed, og om bestræbelserne på
at opnå Unesco’s kulturarvsmærke.

Jørgen Jensen
sekr.
8. november 2013
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