Dragør Bevaringsnævn

Møde dato

Blad nr.

1

20.11.2018
Referat fra møde i Dragør Bevaringsnævn tirsdag den 20. november 2018 kl. 17 i Lokalarkivet,
Stationsvej 5.
Der forelå afbud fra Ebbe Kyrø,
Kenneth Gøtterup, Martin Borg og
Lars Greisen.
Afdelingschef i Plan og Teknik,
Jesper Horn Larsen, deltog i mødet.
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af mødereferat
fra mødet den 25.9.2018
________________________________
Sekretæren har ikke modtaget bemærkninger til referatet.

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser
________________________________
Orientering om fremtidig repræsentation fra Lokalarkivet i Bevaringsnævnet.

Uanset ændrede ledelsesmæssige
forhold vil Henning Sørensen
fortsat repræsentere Dragør Lokalarkiv i Bevaringsnævnet.

3. Verserende sager
_______________________________
Orientering om verserende bevaringssager:
3.1
Stormgade 3
Ombygning og renovering.
Gennemgang af udfordringer i et
kompliceret bevaringsprojekt.
3.2
Vartovslængen 8
Udvalgsbehandling af ændret ansøgning om tilbygning.
3.3
Stettinstræde 6
Ombygning og fjernelse af skorsten.
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Til efterretning.

Til efterretning.

Til efterretning.
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3.4
Fredningsgennemgangen
Tilbagemelding fra møder med
Slots- og Kulturstyrelsen om
status i sagerne om varslede
affredninger.

Sekretæren og Axel Bendtsen orienterede fra møder mellem Styrelsen og henholdsvis Dragør
Kommune og Beboerforeningen for
Dragør gamle bydel.
Axel Bendtsen udtrykte utilfredshed med formandens beslutning om Bevaringsnævnets deltagelse i mødet med kommunen.

3.5
Vognmandsgade 4
Orientering om henvendelse til
Bevaringsnævnets formand om udformning af tag mod nord (korrespondance var udsendt).

Henvendelsen blev drøftet.
Til efterretning.

4. Kviste, ovenlys og tagvinduer
Generel drøftelse af udvikling
og udfordringer ved udnyttelse
af tagetager.

Med udgangspunkt i præsentation af
eksempler på kviste, ovenlys og
tagvinduer drøftedes udfordringen
ved på den ene side at muliggøre en
nutidig udnyttelse af byens huse og
på den anden side respektere Dragørhusets grundform og byggeskikken.

5. Eventuelt
________________________________
Jesper Horn Larsen orienterede om
de indledende overvejelser om den
fremtidige affaldshåndtering for
Dragør gamle bydel, herunder muligheden for at arbejde med nedgravede
anlæg rundt om byen.
Axel Bendtsen orienterede om den
aktuelle status i UNESCO-projektet.

Jørgen Jensen
sekr.
22.11.2018
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Næste møde blev fastsat til tirsdag
den 9. april 2019 kl. 17.
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