
Referat bestyrelsesmøde 14. december, 2022, kl. 16, Knebel Rideskole

Fremmødte: Jens Kristoffersen, Fuzzy, Anne, Svend Erik, Jette, Peter E, Jens O, Peter C

Dagsorden iht. mødeindkaldelse:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Fastlæggelse af ordinære bestyrelsesmøder: 2. onsdag i de lige måneder: 8/2 – 12/4 –

14/6 – 16/8 – 11/10 samt et umiddelbart før Årsmøde 8/11 2023 og endeligt den 
11/112.

3. Fastlæggelse af Årsmøde. Forslag onsdag den 13/11 2023
4. Valg af repræsentant til Samråd
5. Valg af repræsentant til råstofgruppen - Samrådet
6. Hvordan håndterer vi podio
7. Orientering om samrådsmødet 30/11 JK og JOP
8. Forespørgsels til Kommunen om plejeplaner for Mols Bjerge Fredningen
9. Orientering om Egil Fisher JK og PE
10. Orientering om Velkomstcenter Kim
11. Orientering om besigtigelse af vandværk i Handrup bakker Fuzzy
12. evt.

Ad. 1 - Ordstyrer og referent
Peter Cvalgtes som ordstyrer, Peter E, som referent.

Ad. 2 og 3: Fastlæggelse af møder
De foreslåede datoer godkendtes. Peter C. lægger datoer på Podio. Det besluttedes også at 
årsmødet, så vidt muligt, skulle afholdes i Hornslet. Jette undersøger muligheden.

Ad. 4. Repræsentant til Samråd
Peter C. blev valgt hertil.

Ad. 5: Repræsentant til råstofgruppen.
Peter C. blev valgt og tager kontakt til andre i samrådsgruppen for at blive klogere på 
råstofproblematikken. Det overvejes samtidigt, om der skal indledes et samarbejde med 
kommunen herom.

Ad. 6.: Podio
Vi fortsætter som sædvanligt på Podio. Peter E bestille login til Anne Friis.

Ad. 7.: Orientering om samrådsmødet.
Jette orienterede herom.

Ad. 8.: Plejeplaner Mols Bjerge
Jens K foreslog, at vi spørger kommunen til de i fredningsteksten eksplicit nævnte 
plejeplaner. Samtidig skal der spørges til omfanget af evt. arealsammenlægninger over tid, 
som kan sammenholdes med fredningens tekst om bevarelse af eksisterende skov- og 
landbrugsejendomme.

Ad 9.: Ophævelse af foreningens indsigelsesret
I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen har Syddjurs kommune ophævet det servitut, som 
giver DN ret til høring og indsigelse vedr. Egil Fischers Ferieby. Foreningen har overfor 
kommunen tilkendegivet, at man ønsker at bevare rådigheden over denne gavegivne ret og 
skriftligt bedt kommunen forholde sig til, om det reelt er et tilstandsservitut, der kan ophæves 
med lokalplanen.



Ad. 10. Velkomstcenter Kalø
Kim W var ikke til stede. Sagen, en indsigelse til planerne for velkomstcentret, er udarbejdet 
af Jeppe, der følger den nøje.

Ad. 11.: Vandværk - pumpestationer i Handrup bakker.
Fuzzy orienterede. Han havde på vegne af foreningen foreslået, at de planlagte 
pumpestationer "sænkes" lidt, så de bliver mindre synlige i landskabet.

Ad. 12.: Evt.:
• Rullende dagsorden med aktuelle sager
• Jens G præsenterede sit "Jeg har en drøm" papir
• Forbedrede forslag vedr. dagsordensudvalg til næste repæsentantskabsmøde
•


