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Referat fra møde i Dragør Bevaringsnævn onsdag den 26. november 2014 kl. 17 i Lokalarkivet,
Stationsvej 5.
Mødedeltagere:
David Rehling
Ebbe Kyrø
Ole H. Hansen
Kenneth Gøtterup
Axel Bendtsen
Bente Poulsen
Henning Sørensen
Lars Greisen
Fraværende:
Martin Borg
Birgitte Rinhart
Susse Bøtefyhr
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra
møde den 9.9.2014
________________________________
Sekretæren har ikke modtaget bemærkninger.

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser
________________________________
Museum Amager skal have ny repræsentant i Nævnet, efter Ingeborg Philipsen.

Det oplystes, at Susse Bøtefyhr
er fungerende leder, og derfor
indtil videre repræsenterer Museum Amager i Bevaringsnævnet.
Museumslederstillingen er under
opslag.
Kenneth Gøtterup orienterede om
verserende politisk behandling
af museets organisation.
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3. Verserende sager

Orientering om status i følgende
sager:
3.1
Dragør Havn
Orientering om igangværende arbejder med omlægning af færgearealet (info-folder er vedlagt)
3.2
Bytræet på Neels Torv
Udskiftningen af egetræet er
gennemført.
3.3
Badstuevælen 8, lygtepæl
I forbindelse med DONG’s renovering af elkabler mv. er den
skæmmende lygtepæl med luftledninger fjernet foran Blichmann’s
fredede hus.
3.4
Fredningsgennemgangen
Ejere af de fredede huse, der
ikke er varslet affredet, har
fra Kulturstyrelsen modtaget
rapport om fredningsgennemgangen
og tilbud om at tilmelde sig en
ordning om udarbejdelse af en
handlingsplan.

Til efterretning.

Til efterretning.

Til efterretning.

Axel Bendtsen supplerede sekretærens orientering med oplysninger om initiativer i Beboerforeningens regi, herunder om bl.a.
samarbejde med ”BYFO” og ”By og
Land” om kontakter til Kulturstyrelsen, og om udarbejdet materiale om ”fejl og mangler” i
styrelsens gennemgange i Dragørhusene.
Nævnet vil følge sagen.

3.5
Jan Timanns Plads 7A,
Forslag til tilbygning

Sekretæren orienterede om et aktuelt projektforslag til en tilbygning til den nyere rødstensbebyggelse på ejendommen, i form
af en længe mod øst i en byggestil svarende til den eksisterende bebyggelse.
Til efterretning.
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4. Dragør Byfond

4.1
Orientering om ændret fondslovgivning.
Infomateriale var udsendt.

4.2
Godkendelse af regnskab for
2013.
Regnskabet blev uddelt ved mødet.
Regnskabet er denne gang udarbejdet af Nordea for Økonomiafdelingen.

Sekretæren oplyste, at der var
et notat under udarbejdelse i
kommunens Økonomiafdeling, der
mere forståeligt forklarer betydningen og konsekvenserne for
Dragør Byfond.
Det aftaltes, at emnet vil blive
optaget som punkt på dagsordenen
til næste møde.
Regnskabet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende
medlemmer.

5. Eventuelt
________________________________
Axel Bendtsen:
- Orientering om initiativ vedrørende UNESCO-ansøgning angående Dragør by og havn som
kulturarvsmiljø: En arbejdsgruppe vil indenfor de næste
par år arbejde på en ansøgning.
- Facadebehandling af Dragørhuse: Senest er konstateret
overfladebehandling med maling
efter pudsafrensning for ejendom på Kongevejen. Sekretæren
orienterede om initiativerne
for at få ejere til at kalke
deres huse.
Jørgen Jensen
sekr.
3.12.2014
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