St. Magleby Bevaringsfond

Møde dato

Blad nr.

1

8.12.2015

Referat fra møde i Store Magleby
Bevaringsfond tirsdag den 8. december 2015 2015 kl. 17 i Havnestuen på Rådhuset, Kirkevej 7.

Mødedeltagere:
Alle medlemmer, på nær Henning
Sørensen og Bente Baere, der
havde meldt afbud.
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra
mødet den 15.9.2015
________________________________
Sekretæren har ikke modtaget bemærkninger til referatet, bortset bemærkning fra Bente Baere,
der efterlyser at det i referatet noteres, at der til mødet
den 15.9.2015 forelå afbud fra
Morten Dreyer, Asger Larsen, Jan
Neumann Petersen og Bente Baere.

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser
________________________________
Det meddeltes, at Bevaringsfondens tidligere mangeårige medlem
og formand, Arne Lykke Madsen,
”Langhøjgård”, er afgået ved døden.
Bestyrelsen mindedes Arne Lykke
Madsens engagement i bevaringsarbejdet for St. Magleby.
En bårebuket fra St. Magleby Bevaringsfond var overbragt til
bisættelsen den 13. november.
Hustru og familie har efterfølgende takket for opmærksomheden.
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3. Verserende bevaringssager
________________________________
3.1
Ndr. Kinkelgade 21
Orientering om udvalgsbehandlingen af ansøgning om et nyt dobbelthus.

3.2
Detailhandelsbutikker i/ved St.
Magleby landsby
Orientering om udvalgsbehandling
af ansøgning om en REMA 1000 butik i St. Magleby, ”Møbelgården”
(genbehandling) og ansøgning om
en KIWI butik Møllevej 14A-14B.

Der blev orienteret om udvalgsbehandlingen og den verserende
dialog med ansøger om at tilpasse projektet til den lokale byggeskik.
Til efterretning.

Der blev orienteret om udvalgsbehandlingen, hvor der ønskedes
udarbejdet en detailhandelsanalyse, før der tages stilling til
de 2 projekter.
Til efterretning.

4. Fondssager
____________________________
4.1
Regnskab 2014.
Godkendelse af regnskab.
Regnskab var udsendt.

Sekretæren orienterede om ny
fondslovgivning, der for fonde
med en kapital på over 1 mio.
kr. fortsat kræver regnskabsgodkendelse og underskrivelse.
Regnskabet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende
medlemmer.
Sekretæren oplyste, at regnskabsbehandlingen fremover vil
finde sted i første halvdel af
det efterfølgende regnskabsår.

5. Tilskudsansøgninger
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6. Eventuelt

Orientering om status i sagen om
bekæmpelse af borebiller i tagværket på museumsgården. Arbejdet er delvist gennemført. Det
færdiggøres i 2016.
Med baggrund i Budget 2016 orienterede sekretæren om kommende
projekter i Hollænderhalområdet:
ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen og udvikling af
udearealerne i tilknytning til
skolen.
Der blev spurgt til status i 2
sager ved Ndr. Dragørvej.
Sekretæren ville undersøge.
Der kan i den anledning oplyses
følgende:
Henlæggelse af ”jord” på matr.
nr. 29 i, Ndr. Dragørvej:
Tårnby Kommune som miljømyndighed oplyser, at der er tale om
”genbrugsstabilt”, der tænkes
anvendt som befæstelse til en
kørevej på arealet.
Det indebærer ingen problemer af
miljømæssig eller planmæssig
art.
Tilbygning til et hesteskur,
Ndr. Dragørvej 6:
Ansøgning om landzonetilladelse
til en tilbygning til hesteskur
i hestefolden behandles af By-,
Erhvervs- og Planudvalget den
12. januar 2016.

Jørgen Jensen
sekr.
10.12.2015

God jul til Bevaringsfondens
medlemmer !
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