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11.03.2019

Tid: onsdag den 11. marts 2020
kl. 17.00 – 19.00.
Sted: Lokalarkivet, Stationsvej
5, 2791 Dragør.

Deltagere: fmd. David Rehling,
Martin Hans Borg, Henning Sørensen, Christian Aagaard, Birgitte
Engelund Rinhart, Ebbe Kyrø,
Axel Bendtsen, Lisbeth Dam Larsen, Bente Walløe Poulsen, Jørgen Jensen, sekr. Javier Corvalán
Afbud: Kenneth Gøtterup Lars
Greisen

DAGSORDEN:

REFERAT

1. Godkendelse af referat fra
møde den 18.9.2019 (udsendt den
14.10.2019)
_______________________________
Sekretæren har ikke modtaget bemærkninger til referatet.

Pkt. blev taget til efterretning.

2. Ansøgning til Dragør Byfond
_______________________________

Sekretæren har modtaget en ansøgning om tilskud til renovation af skorstenen på Strandlinien
29/Deventergade 6 (Bilag 1).

Nordea havde forud for mødet oplyst sekretæren om at der er
211.00 kr. til uddeling i år.
Nævnet besluttede at støtte ansøgningen med 12.000 kr. og at
drøfte i et kommende møde en
kampagne rettet mod bestemte bevaringsværdige træk og/eller områder hvor der er brug for støtte.
Mødedeltagerne underskriver bestyrelsespåtegning og fuldmagtsforhold.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer
skal legitimere sig online, jf.
vedlagte vejledning.

3. Henvendelser til nævnet
_______________________________
vedr. Engparken
2019.6.6 - Fra Bente Kirstein
til DBN vedr. renovering af Engparken (Bilag 2).
2019.11.1 - Fra Theis Jensen

Nævnet opfordrer kommunalbestyrelsen til at sikre, at en renovering af Engparken respekterer
bebyggelsens nuværende bevaringsværdige karakteristiske
præg, herunder kvistenes udform-
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vedr. renovering af Engparken og
korrespondance med fmd. for DBN
(Bilag 3).

ning.
Sekretæren vil svare Bentes og
Theis’ henvendelser.

2019,12,4 – Arkitekt Ole Storgaards vurdering af Helhedsplan
for Engparken (Bilag 4).
Plan og Teknik har tidligere
modtaget et udkast til en helhedsplan med stort set samme
indhold som den aktuelle. Forvaltningen vurderede, at sagen
IKKE skal gøres til genstand for
politisk behandling før der foreligger et beboerdemokratisk
besluttet projekt.
vedr. Strandstræde 36
2020.2.26 - Fra Lone van Deurs
til DBN vedr. ansøgning om opførelse af en kvist (Bilag 5).
4. Meddelelser
_______________________________
BEPU har den 5.11.2019 taget
principiel stilling til, at det
kun skal være muligt at opføre
kikkenborge på ejendomme, hvor
der tidligere har været en historisk kikkenborg – forudsat
dokumentation herfor.
Flere af planopgaverne er forsinkede og afventer prioritering
– f.eks. planstrategi, lokalplanforslag for udvidelse af badehotel og genvedtagelse af lokalplan for Madsens Krog.
Afsluttede sager:
Kongevejen 5B – tilladelse til
ændring af facade.

Nævnet mener, at i overensstemmelse med hidtidige praksis, kan
Nævnet ikke modsætte sig det ansøgte. Lokalplanbestemmelser bør
revideres.

Pkt. blev taget til efterretning.

Ditto (do.)

do.

Kongevejen 15 – tilladelse til
ændring af eksisterende facade/vinduesinddeling.

do.

Skipperstræde 16 – byggetilladelse til nedrivning af eksisterende hus samt opførelse af nyt.

do.

Dragør Bevaringsnævn

Møde dato

Blad nr.

3

11.03.2019

Wismarstræde 9 – afslag på etablering af kikkenborg.
Sager under behandling:
Kongevejen 10 – ansøgning om opførelse af kviste.

do.

do.

Kongevejen 15 - ansøgning om opsætning af nyt skilt.

do.

Lodsstræde 4b - ansøgning om ændring af vinduesstørrelse samt
ændring af port til terrassedør.

do.

Skipperstræde 11 – påbud om lovliggørelse af kvist og klage
over afslag på ansøgning om tilladelse til frontkvist verserer
i PKN.

do.

Strandstræde 13 – lovliggørelse
af hul i gårdhavemur og ændring
af skur.

do.

Strandstræde 29 - ansøgning om
opførelsen af udhus/lysthus.

do.

Strandstræde 36 – ansøgning om
opførelse af én kvist på ejendommen, i partshøring. Forvaltningen har tidligere meddelt afslag på 2 kviste.

do.

Strandlinien 53 – forespørgsel
om tilbygning.

Principiel sag. Nævnet anbefaler
at ansøgningen revideres, så
projektet overholde flere lokalplanbestemmelser f.eks. en forskydning af facaden mod øst.

Von Ostensgade 6A – ansøgning om
opsætning af stakit – i dialog
efter delvist tilladelse/afslag.

do.

Sager i kø:
Devenergade 3, forespørgsel vedrørende bygningsændringer.

do.

Kampensgade 4, ansøgning om lokalplangodkendelse vedrørende
isætning af dør.

do.

Lodsstræde 4B, klage over bygge-

do.
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arbejde.
Lodsstræde 7, lovliggørelsessag
vedrørende havedør.

do.

Stettinstræde 6, ansøgning om
dispensations til arealoverførsel og ansøgning om opførelse af
et nyt dobbelthus.

Principiel sag. Nævnet ønsker at
udtale sig.

5. Eventuelt
_______________________________

Høring af plan for omlægning af
Nordre Væl: Nævnet - med undtagelse af Lisbeth Dam Larsen kan principiel godkende det forelagte projekt.
Nævnet drøftede aflysning af
sidste møde og enkelte medlemmers ønsker til sekretariatsbetjening (Axel Bendtsen og Lisbeth Dam Larsen).
Axel Bendtsen ønsker at Kongevejen bliver genstand for særlig
behandling ved en kommende møde.
Axel Bendtsen orienterer Nævnet
om status for affedninger og
Unesco-arbejdet.

Forsinket ”Julemiddag” ca. kl.
18.

Javier Corvalán
sekr.

Næste møde:
Onsdag den 27. maj i lokalarkivet. Indledes med byvandring som
starter på Kongevejen.

