St. Magleby Bevaringsfond

Møde dato

Blad nr.

1

27.11.2018
Referat fra møde i Store Magleby
Bevaringsfond tirsdag den 27.
november 2018 kl. 17
i Havnestuen på Rådhuset, Kirkevej 7.
Der forelå afbud fra Ebbe Kyrø,
Frank Mogensen og Martin Borg.
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra
mødet den 25.4.2018
________________________________
Sekretæren har ikke modtaget bemærkninger til referatet.

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser

Da Tom Adrian Petersen er afgået
ved døden, indtræder Martin Borg
i bestyrelsen, som repræsentant
for Dragør Museumsforening.

Til efterretning.

3. Verserende sager
3.1
Møllegade 4A
Ombygning af butik til boliganvendelse.
Facadetegning mod Møllegade var
udsendt.

Til efterretning.
Der blev udtrykt anerkendelse af
projektet, som vil betyde et
kvalitetsløft i landsbyen.

3.2
Møllegade 15
Opførelse af maskinhal med en
ændret placering i forhold til
tidligere projektet, der blev
taget til efterretning ved møde
i Bevaringsfonden den 15.9.2015.
Tegninger var udsendt.

Til efterretning.
Henning Sørensen bemærkede, at
halbyggeri på denne lokalitet
begrænser muligheden for indblik
til de karakteristiske gårdanlæg
langs Møllegade.
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4. Eventuelt
________________________________
Der blev spurgt til status i en
række sager. Følgende kan oplyses:
- Udskiftning af gadebelysningen
i landsbyen:
Gadebelysningen i Store Magleby
landsby er endnu ikke blevet udskiftet til Københavner LED armaturer. Det forventes, at det
vil ske inden for det næste halve år.
- Projekt dyrepark ved Ndr. Dragørvej:
Der er modtaget skitseprojekt,
som vil danne grundlag for lokalplanlægning. Miljømyndigheden
kan ikke gøre mere i forhold til
det midlertidige jord-deponi.
- Ndr. Kinkelgade 34, udstykning
og indretning af bolig i eks.
bygning udenfor landsbyen:
Der blev orienteret om sagen ved
mødet den 25.4.2018, se referatets pkt. 4.3.
Der er modtaget ny og udbygget
ansøgning i sagen, som er under
behandling.
Frits Dirchsen oplyste, at han
havde fået henvendelser i 2 sager, hvor der formentlig vil
blive ansøgt om tilskud fra bevaringsfonden.
Det drejer sig om sager om henholdsvis nye vinduer og om facaderenovering.
Disse ansøgninger vil i givet
fald blive behandlet i 2019.

Jørgen Jensen
Sekr.
29.11.2018
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