St. Magleby Bevaringsfond

Møde dato

Blad nr.

1

7.12.2016

Referat fra møde i Store Magleby
Bevaringsfond onsdag den 7. december 2016 kl. 17 i Havnestuen
på Rådhuset, Kirkevej 7.
Mødedeltagere:
Alle medlemmer.
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra
mødet den 28.9.2016
________________________________
Sekretæren har ikke modtaget bemærkninger til referatet.

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser
________________________________
Ingen.

3. Verserende sager
________________________________
3.1
Gadekæret, Hovedgaden
Orientering om ny vandtilførsel.
3.2
Ny gadebelysning,
Orientering om nye LED-armaturer
i landsbyen.

Til efterretning.

En besigtigelse af en prøveopsætning af den nye lampetype
blev droppet, da der bl.a. ikke
er tale om den endelige model.
Prøveopsætningen ud for Hovedgaden nr. 27 er dog retvisende med
hensyn til lysets farve og selve
skærmen, som svarer til de nuværende skærme.
Der vil blive informeret om en
ny prøveopsætning.
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3.3
Lokalplan for lokalcenter ved
Møllevej (KIWI).
Orientering om behandling af
forslag til Lokalplan 75.

Et lokalplanforslag er vedtaget
og er pt i høring.

4. Skiltning ved Englandsvej/Møllegader/Hovedgaden
________________________________
Drøftelse af reklameskiltning
mv. ved vejkrydset, med henblik
på evt. regulering.

Skiltningen i krydset, og en mulige udvikling der vil kunne påvirke bybilledet i uheldig retning, blev drøftet.
Medlemmerne fandt, at der bør
skelnes mellem
A) Mere permanent eller længerevarende skiltning.
B) Skiltning af kortere varighed
fx i relation til arrangementer/begivenheder.
Valgplakaters opsætning er uden
for denne sag.
Det anbefales:
Ad A):
Sådan skiltning bør kræve kommunens forudgående godkendelse i
forhold til lokalplan mv.
I den forbindelse bør skiltning
for arrangementer mv., der knytter sig til landsbyen, nyde særlig bevågenhed.
Ad B):
Sådan skiltning, fx på de tilstødende ejendommens hegn, bør
kunne opsættes uden nærmere godkendelse af kommunen.
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5. Store Magleby Bevaringsfond
________________________________

6. Eventuelt
Tom A. Petersen opfordrede til,
at bestyrelsen fremover, ved behandling af mere principielle
bevaringssager, indleder mødet
med en besigtigelse.
Poul Christensen påtalte den omfattende parkering i Søndergade,
der er til gene for trafikafviklingen.
Påtalen vil blive videregivet
til vejafdelingen.
For at imødekomme problemer med
at komme ind på Rådhuset til Bevaringsfondens møder (låste døre, alarmsystem), blev det aftalt, at der i givet fald kan
ringes til sekretæren.
Det skal ske på tlf. 3289 0331

Jørgen Jensen
sekr.
9.12.2016
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