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11.06.2020
Tid: torsdag den 11. juni 2020
kl. 17.00 – 19.00.
Sted: Lokalarkivet, Stationsvej
5, 2791 Dragør.
Deltagere: fmd. David Rehling,
Martin Hans Borg, Henning Sørensen, Christian Aagaard, Kenneth
Gøtterup, Ebbe Kyrø, Axel Bendtsen, Lisbeth Dam Larsen, Bente
Walløe Poulsen, Birgitte Engelund Rinhart, Jørgen Jensen, Jesper Horn Larsen og sekr. Javier
Corvalán.
Afbud: Lars Greisen.
DAGSORDEN:
1. Byvandring
_______________________________
Nordre Væl - Kongevejen – Skyllebroen – Lodsstræde 4C - Historisk Arkiv.

2. Godkendelse af referat fra
møde den 11.3.2020 (udsendt den
17.3.2020)
_______________________________
Sekretæren har ikke modtaget bemærkninger til referatet.
3. Dragør Byfond
_______________________________
Nævnet har vedtaget at drøfte en
kampagne rettet mod bestemte bevaringsværdige træk hvor der er
brug for støtte. Forvaltning foreslår kalkning af facader, traditionelle døre og vedligeholdelse af skorstene.

Nævnet foretog besigtigelse af
facade og bagside af det gamle
posthus, jf. pkt. 6. På Nordre
Væl berettede Jørgen Jensen om
omlægningsprojektet. Langs Kongevejen blev kviste på Kongevejen 10 og udeservering drøftet.
Og langs diget/Strandlinien blev
en række eksempler på udestuer
med tagterrasser tilset, jf.
pkt. 6.

Pkt. taget til efterretning.

Nævnet besluttede at støtte
istandsættelse af facader, som
indebærer fjernelse af syntetiske facademalinger til fordel
for vandskuring og gulkalkning,
og at støtte udskiftning af betonstensbelægninger i gårdene
for brosten.
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Sekr. afventer kontonr. før udbetaling af tilskud til renovation af skorsten på Strandlinien
29/Deventergade 6.
Sekr. har ikke modtaget nye ansøgninger pr. 4. juni 2020.

Sekr. har modtaget kontonr. Tilskud udbetales snarest.

Pkt. taget til efterretning.

4. Henvendelser til Nævnet
_______________________________
Fmd. og sekr. har svaret Bentes
Ditto (do.)
og Theis’ henvendelser vedr. Engparken.
Sekr. har ikke modtaget nye henvendelser pr. 4. juni 2020.
5. Meddelelser
_______________________________
Forvaltningen orienterer om status for kystsikringsprojekt.
BEPU d. 2.6.2020
Dragør Havn – oplæg til indledende procesplan (pkt. 6).
KB d. 28.5.2020
Vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2019 (Pkt. 11),
Foreløbigt forvaltningsplan for
UNESCO-ansøgning (Pkt. 24).
BEPU d. 5.5.2020
Plan for omlægning af Nordre Væl
godkendt (Pkt. 6),
Status for planopgaver (Pkt. 8).

do.

do.

do.

do.
do.

do.
do.

Afsluttede sager:
Kongevejen 10 – 2 blikkenslagerkviste godkendt.

Pkt. drøftet og taget til efterretning.

Strandstræde 36 – kvist godkendt.

Pkt. taget til efterretning.

Verserende sager:
Kongevejen 15 – ny ansøgning
skilt med sorte bogstaver.

do.

Lodsstræde 4b – meddelt afslag

do.
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til ændring af port til terrassedør og afventer tegninger om
ændring af vinduer ift. det godkendte.
Skipperstræde 11 – kvist fjernet
efter påbud om fysisk lovliggørelse og stadfæstet afslag på
ansøgning om tilladelse til
frontkvist.
6. Sager til udtalelse
_______________________________
Strandlinien 53 – revideret projekt modtaget vedr. tilbygning.

do.

Flertallet i nævnet (Martin Hans
Borg, Christian Aagaard, Ebbe
Kyrø, Axel Bendtsen, Lisbeth Dam
Larsen, Bente Walløe Poulsen)
finder at ansøgningen om tilladelse til tilbygning i form af
en udestue og tagterrasse relaterer sig til landliggerstilen
og ikke Dragør byggeskikken
(skippertiden), som er den historiske periode lokalplanen
sigter på at bevare, og at ansøgningen bør derfor ikke fremmes.
Mindretallet (David Rehling,
Henning Sørensen, Kenneth Gøtterup og Birgitte Engelund Rinhart) finder, at den ansøgte
tagterrasse er en forholdsvis
beskeden udnyttelse af byggeretten og at den er i harmoni med
syv tilsvarende løsninger i
ejendommens nærområde.

Dragør Stationsplads 3 - konvertering af erhverv til bolig
inkl. Kviste og tagvinder

Nævnet har ingen bemærkninger
mod det ansøgte.

Nævnets medlem Axel Bendtsen ønsker behandling af indretning af
det offentlige rum på Kongevejen.
BEPU har drøftet udeservering
den 2.6.2020 (Pkt. 12 og 13 samt
pkt. 3 og 4 af tillægsdagsorden)
– Forvaltningen orienterer.

Pkt. var blevet drøftet under
byvandringen.
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7. Eventuelt
_______________________________
Næste møde?
Forvaltningen foreslår d. 23/9
eller d. 30/9.

Næste møde holdes den 23. september den 21. oktober kl. 17.00
i lokalarkivet.
Axel Bendtsen spurgte forvaltningen om en række sager uden
for dagsordenen – ikke tilladt
fransk altan på Skipperstræde
16, anvendelse af nye lukkede
begyndersten og varmepumper,
parkeringsarealer uden brosten
samt byggeri på Vartovslængen/Stettinstræde. Fmd. opfordrede Axel om at henvende sig
direkte til forvaltningen.
Martin Hans Borg mindede forvaltningen om sin henvendelse
vedr. Nyby 11 og gjorde opmærksom på opførelse af en havestue
og plastikvinduer, som ikke er i
overensstemmelse med lokalplanen. Forvaltningen vil undersøge
sagen.

Middag ca. kl. 18.

Javier Corvalán
sekr.

