Dragør Bevaringsnævn

Møde dato

Blad nr.

1

23.09.2020

Tid: onsdag den 23. september
2020 kl. 17.00 – 19.00.
Sted: Lokalarkivet, Stationsvej
5, 2791 Dragør.

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

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Godkendelse af referat fra
møde den 11.6.2020
Se vedhæftet.

Referat godkendt.

2. Dragør Byfond
Sekr. har ikke modtaget nye ansøgninger. Kampagneannonce er på
vej.

Pkt. taget til efterretning.

Tilskud til renovation af skorsten på Strandlinien
29/Deventergade 6 og mønning af
Skipperstræde 3 er udbetalt.

3. Henvendelser til Nævnet
Martin Hans Borg har d. 3.8.2020
henvendt til forvaltningen vedr.
lovligheden af hoveddør på
Wismarstræde 7 og tagrygning på
Kongevejen 10. Forvaltningen er
i dialog med ejerne for at finde
bedre løsninger.
Sekr. har ikke modtaget andre
henvendelser.

Forvaltningen vil følge op på
henvendelsen.
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4. Sager til udtalelse
Kampensgade 4 – ans. om ændring
af vindue til terrassedør, jf.
undertegnedes e-mail af
4.9.2020.

Nævnet anbefaler at den ønskede
placering accepteres og at dørtypen forsøges ændret til en
fyldningsdør med 1 vandret
sprosse og 4 rudefelter, svarende til facadens øvrige vinduer,
og med fyldningsfelt(er) forenden, op til vinduernes brystningshøjde, som tilfældet er i
havedøren i facaden af Von
Ostensgade 6b.
NB: Bente Walløe Poulsen deltog
ikke i behandlingen af punktet
pga. inhabilitet.

5. Temadrøftelse
På baggrund af undertegnes email af 4.9.2020 og bilag 1 til
Axel Bendtsens e-mail af
10.9.2020 anmodes nævnet om at
drøfte følgende dagsorden:
4.1 Områdets autenticitet

Ad. 4.1) Nævnet drøftede hvorvidt Dragør gamle by fremstå autentisk som i sejlskibstiden eller er mere udtryk for en levende byggeskik, som er videreført
og videreudviklet, og om dette
fremgår tydeligt nok af ansøgningsmaterialet.

4.2 Sitemanagerens rolle
4.3 Turismens konsekvenser
4.4 Foregribelse af planlægning.

Ad. 4.2) Nævnet drøftede behovet
for en sitemanager der er uafhængig af skiftende politik og
om museet nyder denne uafhængighed.
Ad. 4.3) Nævnet drøftede om kommunen overhovedet har de nødvendige styringsredskaber til at
håndtere den øgede turisme udpegningen forventes at afføde,
og om udpegningen er fordrende
for bevaringsarbejdet.
Ad 4.4) Nævnet drøftede om forvaltningsplanen foregriber fremtidig lokalplanlægning og at der
ikke bør træffes beslutning i
forvaltningsplanen om ændringer
i byggeretten, mv. uden en planproces efter planloven, som sikrer inddragelsen af offentligheden.
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6. Eventuelt
Næste møde d. 21/10.
Middag ca. kl. 18.

Javier Corvalán
sekr.
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Javier Corvalán
SV: Referat af DBN-møde den 23. september 2020
8. oktober 2020 09:29:50

"Kære Javier
Jeg er noget overrasket over dit referat af Bevaringsnævnets temamøde om
UNESCO. Det er jo et resume af formandens synspunkter på dette møde, ikke af
diskussionen. Ingen andre er refereret - og heller ikke mig, der med
baggrund i det konkrete arbejde med forvaltningsplanen havde bemærkninger
til alle David 4 punkter.
Jeg må bede om, at mine synspunkter tilføjes referatet, hvilket især er
vigtigt, da mødet den 21. kan siges at være en fortsættelse af mødet i
september, hvor ikke alle medlemmer deltog. Du kan hente ord fra
nedenstående, hvor jeg er med på, at du ikke nødvendigvis tager det hele
med.
Ad 1. Jeg bemærkede, at også i UNESCO sammenhæng skal autenticitet i Dragør
forstås som det levende kulturmiljø, som Dragør gamle by og havn udgør. Vi
skal ikke omdanne Dragør til et museum. Dette fremgår adskillige steder i
ansøgningen - ligesom jeg har nævnt det på flere bevaringsnævnsmøder de
senere år. Dragør er nok et enestående eksempel på en bevaret 1700- og
1800-tals sejlskibsby, hvilket vil være det bærende kriterium for en
eventuel udpegning, men det autentiske rækker videre - helt til, hvordan vi
takler bevaringsarbejdet i dag. Det er det, man kan se i dag, der forhåbentlig - udløser en udpegning.
Ad 2. Jeg nævnte, at det lige siden Dragør kom på tentativlisten for et par
år siden, har været klart - og accepteret af Museum Amager og godkendt af
Kommunalbestyrelsen, at sitemanagerfunktionen bør udpeges af Museum Amager.
I mange UNESCO-steder er det kommunerne selv, der udpeger, men med vores
stærke museer i Dragør er det naturligt, at udpegningen sker i regi at
Museum Amager. Det var også det, der blev sagt på mødet fra bl.a.
museumsrepræsentanterne. I ansøgningen til UNESCO, skriver vi ikke, hvor
pengene kommer fra. Men i forbindelse med forelæggelsen for
kommunalbestyrelsen sidst i november vil der blive gjort opmærksom på, at
hvis Museum Amager skal udpege en sitemanager, må de have overført de
nødvendige midler fra kommunen. Det har også været det synspunkt, både
Museum Amagers administration og bestyrelse har fremført hele tiden.
Ad 3. Jeg bemærkede, at både UNESCO og Kulturministeriet er meget
opmærksomme på de problemer med turismen, som man ser mange steder i verden
- både i UNESCO-byer og i andre attraktive kulturmiljøer. UNESCO kan ikke
leve med, hvis turismen bliver et problem for bevaringen af
verdensarvssteder. Turisme bliver et vigtigt tema for både Dragør,
Kulturministeriet og UNESCO de kommende år. Der skal findes løsninger.
Beboerforeningen ser UNESCO som en allieret i bevaringen af Dragør gamle by
og havn.
Ad 4. Jeg nævnte, at forvaltningsplanen på ingen måde er i konflikt med
eksisterende lokalplaner. UNESCO kan ikke i sig selv indebære en skærpelse
af disse. Men der lægges op til, at kommunen på længere sigt overvejer at
justere lokalplanerne, da flere af disse er af ældre dato og ikke har kunne
tage højde for den nyere udvikling.
Du ønskes en god efterårsferie.

Vi ses.
Mange hilsener
Axel

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Javier Corvalán [mailto:javierl@dragoer.dk]
Sendt: 29. september 2020 16:51
Til: Jesper Horn Larsen <jesperl@dragoer.dk>;
; Bente
Walløe Poulsen
; Birgitte Engelund
Rinhart
; 'ca@museumamager.dk'
<ca@museumamager.dk>; David Rehling (dare@information.dk)
<dare@information.dk>; Ebbe Kyrø <ebbek@dragoer.dk>;
; Hanne & Axel
; Henning Sørensen <hennings@dragoer.dk>; Kenneth
Gøtterup <kennethg@dragoer.dk>; Lisbeth Dam Larsen <lisbethla@dragoer.dk>;
'Martin Hans Borg' <mhb@bruun-rasmussen.dk>
Cc: Eik Dahl Bidstrup <eikb@dragoer.dk>; Mads Leth-Petersen
<madsl@dragoer.dk>
Emne: Referat af DBN-møde den 23. september 2020
Kære medlemmer i Dragør Bevaringsnævn
Vedlagt er referatet fra mødet i onsdags (den 23. september 2020). Send
venligst evt. bemærkninger til referatet senest torsdag den 8. oktober kl.
12.00.
Vi ses næste gang onsdag den 21. oktober kl. 17.00 i lokalarkivet.
To. vil jeg være fraværende i og omkring efterårsferien - fra den 9. til den
20. oktober.
Venlig hilsen
Javier Corvalán
Planchef
Plan og Teknik
Direkte: 3289 0331 / 51564567
javierl@dragoer.dk
Rådhuset, Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 3289 0100
www.dragoer.dk
[cid:image001.jpg@01D69680.B39E13B0]
________________________________
This email was scanned by Bitdefender

-Denne mail er kontrolleret for vira af AVG.
http://www.avg.com

________________________
This email was scanned by Bitdefender

Planchef
Plan og Teknik
Direkte: 3289 0331 / 51564567
javierl@dragoer.dk
Rådhuset, Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 3289 0100
www.dragoer.dk

This email was scanned by Bitdefender

