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Referat fra møde i Dragør Bevaringsnævn onsdag den 6. december
2017 kl. 17 i Lokalarkivet, Stationsvej 5.
Der forelå afbud fra Ole Hansen
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra
møde den 20.9.2017
________________________________
Sekretæren har ikke modtaget bemærkninger.

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser
________________________________
Forestående ny konstituering af
Bevaringsnævnet 2018-2021.

Sekretæren orienterede om den
forestående konstituering, herunder om de udpegede medlemmer
fra Kommunalbestyrelsen: Kenneth
Gøtterup, Ebbe Kyrø og Lisbeth
Dam Larsen.
Foreninger mv., der i henhold
til fundatsen kan være repræsenteret i Nævnet, bedes skriftligt
eller pr. mail melde personvalget ind til sekretæren.
Dato for det konstituerende møde
i Bevaringsnævnet blev fastsat
til mandag den 19. februar 2018.
Det er imidlertid efterfølgende
aftalt med formanden, at denne
dato ikke er hensigtsmæssig,
hvorfor mødet udskydes til et
senere tidspunkt.
Der kommer nærmere besked herom.

3. Verserende sager

Orientering om status i følgende
sager:
3.1
Skipperstræde 16, ny bebyggelse.
Orientering om sagens behandling
i By-, Erhvervs- og Planudvalget
(BEPU).
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Til efterretning.
Ansøgningen afgøres ved førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen.
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3.2
Lodsstræde 4B, ændret anvendelse.
Orientering om behandling af ansøgning om indretning af ejendommen til to-familiehus med
lodret lejlighedsskel.
3.3
”Madsens Krog” / Nordre Mole.
Orientering om verserende dialog
med de stedlige søsportsklubber
om udbygning af faciliteter.
3.4
Arkitekturpolitik.
Orientering om behandling af
forslag til en arkitekturpolitik
for Dragør Kommune.
3.5
Dragør Badehotel
Orientering om BEPU’s behandling
af henvendelse fra hotelejer om
ændret projekt for udvidelse.

Til efterretning.

Til efterretning.

Til efterretning.

Til efterretning.

3.6
Strandhotellet
Orientering om BEPU’s behandling
af sag om permanent veranda ud
mod Strandlinien.

Til efterretning.

3.7
Vartovslængen 8
Ansøgning om anneks-tilbygning
som erstatning for nuværende garage/udhus, placeret langs det
nordlige skel.
Oversigtskort og bygningstegning
var udsendt.

Projektet blev drøftet, herunder
udformningen med bræddebeklædning og tag med høj rejsning.
Til efterretning.

G:\planbyg\DBNÆVN\2017\Referat_Dragør

Bevaringsnævn_06_12_17 - www-udgave.docx

Dragør Bevaringsnævn

Møde dato

Blad nr.

3

6.12.2017

4. Eventuelt
Axel Bendtsen havde i mail
3.12.2017 fremsendt spørgsmål
til følgende sager:
- Ændret gadebelysning i Dragør
gamle bydel.
Det oplystes her, at udskiftningen af pærerne i Københavner-prøvearmaturerne fra leverandørens side ikke som rekvireret er sket med de tidligere
pærer. Endeligt valg af LEDbelysning er indtil videre udskudt.
- Skipperstræde 11, ny ikkegodkendt kvist.
Ansøgning med retvisende materiale er rekvireret.
- Info-folder mv. om byens byggeskik.
Det oplystes her, at forvaltningens videre udarbejdelse af
info-materiale pt er sat i bero, på grund af presserende
opgaver på byggesagsområdet.
Axel Bendtsen orienterede endvidere om:
- Status i arbejdet med at komme
på den såkaldte tentativliste
for UNESCO-verdenskulturarven.
- Eksempler på svampeangreb i
flere af byens stråtage.
Jørgen Jensen
sekr.
7.12.2017

G:\planbyg\DBNÆVN\2017\Referat_Dragør

Bevaringsnævn_06_12_17 - www-udgave.docx

