
Referat fra bestyrelsesmøde 18. sep. 2012 
1.revid.udg.       
  
Tilstede : Britha, Per, Henrik, Kalle, Karin, Charlotte 
  
1. Nyt fra bjerget 
- Brøndgade 18 solgt. Overtagelse 1. dec 2012. 
- Kirkegade 7 solgt. Overtagelse ? 
- Boligprojekt vedr. området Sct. Hans gade 38. "Molevitten"s grund. Der er fremsendt materiale incl. kort 
fra kommunen, som dog er mangelfuldt, idet man f.eks. ikke kan se hvor man påtænker at 
bygge. Omkringliggende husstande er blevet kontaktet af kommunen og vil kunne kommentere planerne. 
Bestyrelsen mener, at de grønne områder omkring gadekæret incl. boldbanen skal bibeholdes eller evt. 
udvides da der nu kommer flere indbyggere i området. Det er vigtigt at det visuelle indtryk omkring 
gadekæret (træer, bevoksning) bevares. Der skal helst kun bygges i max. 1½ plan i højden og byggeriet bør 
iøvrigt passe sammen med det øvrige ældre byggeri på bjerget - f.eks. ved at følge gældende 
byplanvedtægt for vores område. Det bemærkes at det aktuelle område ligger udenfor byplanvedtægtens 
område, men kunne passende indrettes efter denne pga den centrale placering ved gadekæret.  
  
2. Valg af referent : Henrik Madsen blev valgt. 
  
3. -Godkendelse af referat fra seneste møde. Godkendt uden kommentarer. 

-Generalforsamling 25.okt. Fællesspisning på Store Børs 18.00. Efterfølgende generalforsamling samme 
sted, muligvis afslutningsvis kulturelt indslag. 

    Bjørn, Karin og Charlotte er ikke på valg. 
    Per genopstiller som kasserer. 
    Kalle er på valg og genopstiller ikke. 
    Britha og Henrik er på valg og genopstiller. 
    Søren? 
  
4. En Landsby i byen - status på projekt. Orientering ved Kalle. 
    Projektet kører videre. Stor interesse og en del spørgsmål/kommentarer fra medlemmerne. 
Landsby/fiskerlandsby? Nogle medlemmer forvirrede over projektets historiske og tidsmæssige kontext mm. 
Vi er jo ikke historiske eller kulturhistoriske professorer, men ihvertfald går projektet ikke ud på at vi skal 
gøre os til grin ved at tegne et falsk glansbillede af vores område. Projektet går ud på at gøre opmærksom 
på at vi har et lille område med en helt særlig stemning på bjerget. De historiske detaljer o.a. er vi i dialog 
med bl.a. museet havnen og kommunen om. Uro over retablering af brønd. Brønd bliver ikke retableret hvis 
der er fare for kældre og fundamenter. 
  
5.  -Evaluering af sommerfesten og fastsættelse af dato for næste års sommerfest. 
     Sommerfesten vurderes som vellykket selvom den var i "lightudgave" i år. Fiskekonkurrencen var et hit. 
Fotokonkurrencen var et flop. Mange mødte op, og ikke mindst det pragtfulde sommervejr gav os en 
uforglemmelig fest! Dem fra    boligblokken skulle måske have været inviteret med eftersom vi spærrede 
dem inde med vores borde. Næste sommerfest 17. aug. 2013. 
  
6. -Teltindkøb. Charlotte undersøger om vi kan få råd til et telt i en ordentlig kvalitet. Hvor teltet i givet fald 
skal opbevares er foreløbig uafklaret. 
  
7. -L.A. Ring arrangement ved Claus Helweg Ovesen bliver gennemført i efteråret i to seancer. En indendørs 
- formentlig i DUI huset med foredrag om billeder og en udendørs som byvandring med forevisning af 
motiver og steder. 
  
8. Evt. 
    -Mostpresser bliver opstillet 7. okt. kl. 13. Formentlig ved gadekæret.  Nærmere om dette fra Charlotte. 
Alle er velkomne med deres (eller andres) æbler. 
    -Sct.Hansbål gruppe : Per Johannes Gitte Henrik. 
    -Trafik: kommunen gennemfører ny trafiktælling efter motorvejen er færdiggjort - formentlig i slutningen 
af året. 
      
Næste møde: aftales af bestyrelsen efter generalforsamlingen  


