St. Magleby Bevaringsfond

Møde dato

Blad nr.

1

20.5.2015

Referat fra møde i Store Magleby
Bevaringsfond onsdag den 20. maj
2015 kl. 17 i Havnestuen på
Rådhuset.
Mødedeltagere:
Alle medlemmer på nær Jens
Korning og Christian Aagaard

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat fra
mødet den 9.12.2014
________________________________
Sekretæren har ikke modtaget bemærkninger til referatet.

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser
________________________________
2.1 Orientering om ny repræsentation fra Museum Amager.

Christian Aagaard indtræder i
bestyrelsen som repræsentant for
Museum Amager. Christian Aagaard
havde meldt afbud til dette møde.

3. Verserende bevaringssager
________________________________
3.1
Landzonesager, udstykninger og
byggesager Møllevej 1-23,
Status i 4 sager i fortsættelse
af tidligere orienteringer.

Til efterretning.

4. Nyttehaver ved Marienlyst
________________________________
Ansøgning om indretning af nyttehaver i havearealet i tilknytning til Marienlyst, Møllegade
12. Sagen blev introduceret på
mødet.
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Ingen indvendinger mod benyttelse af havearealet til nyttehaver, dog UDEN enhver form for
bebyggelse i den grønne kile.
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5. REMA 1000 på ”Møbelgårdsgrunden”, Sdr. Kinkelgade 27

Orientering om og drøftelse af
forespørgsel om en ny dagligvarebutik i St. Magleby.
Sagsfremstilling med bilag fra
den foreløbige behandling af sagen i Kommunalbestyrelsen den
26.3.2015 var udsendt.

Ansøgningen blev drøftet og forskellige synspunkter gjort gældende for så vidt angår både
placering, butiksdækning og trafikafvikling.
Der var overvejende tilslutning
til, at den foreslåede placering
af bebyggelsen, fremrykket mod
Englandsvej, ikke kan anbefales.
Det blev bl.a. bemærket,
- at behovet for en dagligvarebutik i området bør imødekommes,
- at trafikforslaget om ”miljøprioriteret gennemkørsel” i
St. Magleby, med åbning
Ndr./Sdr. Kinkelgade, under
alle omstændigheder bør gennemføres,
- at begrænsning af indsynet til
kirken strider mod lovgivningens ”kirkebeskyttelse”.

6. Behandling af ansøgninger om
tilskud
________________________________
Det blev besluttet, at udskyde
behandlingen af tilskudsansøgninger til det sidste møde i
2015, for derved at kunne prioritere årets tildelinger bedre.
Dette meddeles til de aktuelle
ansøgere.
7. Eventuelt

Tom Adrian Petersen oplyste, at
der i forbindelse med ny konstituering af bestyrelsen i Museum
Amager måske vil blive udpeget
en ny repræsentant til bevaringsfonden.
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Jørgen Jensen
sekr.
21.5.2015
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