GENERALFORSAMLING I FORENINGEN SNORREN DEN 19 Januar 2015

Peter Hansted afbud grundet andet mØde. Torben Bundgaard "sygemeldt"
Der var ca. 40 fremmødte denne aften, referatet følger dagsordenen, formand

Christina bød velkommen til alle og glædede sig over de nye medlemmer, der

havde

meldt sig ind i foreningen.

!:

Valg af dirigent: Mogens Madsen, Indkaldelse iflg. vedtægterne OK,

derefter gennemgang af punkterne til dagsordenen.

2:

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger, beretningen er
rundsendt til bestyrelsen den 21 Jan. til almen orientering

3:

Regnskab fremlagt af Merete, overskud på kr. 3546,09 regnskabet blev

godkendt uden bem.

4:

Kontingent: Uændret.

5:

Valg

til bestyrelsen,

på valg: Janne Skalkam, Merete Nyholm, Mogens

Madsen. lngen andre forslag, genvalg til alle.

6:

Valg af suppleanter: Chr. Grønne og Thomas Hansen, ingen andre

forslag, genvalg til begge.

7:

Valg af revisor: Birgit Solholm genvalgt,

8:

Indkomne forslag: Ingen

9:

Eventuelt: Uddeling af Snorreprisen" Årets hus" gik til Kirkevejen 44

Ommel, villaen "Gotha". Der blev endvidere opfordret til at bestyrelsen arbejder for
at få havnemolen fredet, ligesom vi blev opfordret til at undersøge om fredning af
snorrerne kan lade sig gøre. Afstemning af "Årets hus" bør, næste gang, kunne
foretages via nettet også. Aftenen sluttede med et interessant foredrag af Viggo
Mortensen " Gammelgaard en udkantshistorie" Super interessant, og samtidig god
reklame for initiativet "Oprør fra Udkanten". Foreningen betalte denne gang for
Kaffe og kage for alle.

Referent: Mogens Madsen

l

Arsberetning zAM
Først vil jeg takke for det gode fremmØde i aften. Det er dejligt at starte året med så
stor en tilslutning og hjerteligt velkommen til de mange nye medlemmer iaften.
Når Vi ser tilbage på året der er gået var 2014 et år hvor derfØrst og fremmest
blev sat et par store punktummer i sager der har været Iænge undervejs.
Her tænker jeg på Snorrensagen og den nye Lokalplan for Marstal.
For at starte med Snorrensagen, så tabte kommunen jo desværre sagen i Landsretten
efter at den først blev vundet i Byretten. Det er en skam at Marstal nu er blevet en
snorre fattigere, men sagen blev prØvet fuldt ud og alle muligheder for at snorren
skulle bevares blev forsØgt, men forgæves.
Den anden sag som blev afsluttet var arbejdet med Lokalplanen for Marstal, også
kaldet B-2A, Som ved forrige lokalplansrevision , affødte denne også debat. Specielt
ved den offentlige høring var der mange synspunkter og disse blev der i meget høj
grad taget hensyn ved revisionen og i udformningen af den endelige lokalplan, Det er
meget glædeligt fra Foreningens Snorrens synspunkt. For det udkast som vi i
fællesskab med andre høringsberettigede foreningeq forvaltning og politikere har
været med til at forme er blevet justeret og tilrettet efter de beboere som tilkendegav
deres Ønsker.
på den måde ser vi at der i praksis er blev bygget bro mellem tankerne bag
lokalplansforslaget og de ønsker om forandringer der er fra beboernes side. Vi ser nu i
Foreningen Snorren at der er fremkomrngt en langtidsholdbar og gennemarbejdet
Lokalplan som indeholder både elementer af restriktioner og frihed. Det gør at Marstal
kan forandre sig på en smuk og holdbar måde. Vi Ønsker ikke at lokalplanen skal
strammes yderligere, da den efter vores bedste overbevisning har nogle rammer der
passer godt til Marstal. Det er overordentligt positivt og jeg synes vi absolut kan
glæde os over resultatet.

Der blev idet forgangne år afprøvet en id6 om atgøre gågaden til helårsgågade dvs. at varekørslen skulle begrænses, biltrafik udelukkes og at der ikke måtte være
cyklister igaden om vinteren. Forslaget kom fra Marstal Handelsforening og efter
præsentationen blev dette forslag også endevendt godt ved en offentlig høring. Det
viste sig at give stØrre ulemper end fordele og er derfor ikke blevet realiseret.
Bygningsforbedringsudvalgets fremtid var oppe at vende i 20L4, da
budgetforhandlingerne i kommunen var på dagsordenen.
Bygningsforbedringsudvalgets arbejde består iat tildele tilskud til huse som er
bevaringsværdige. Har kan ydes tilskud til husejere på f.eks. udskiftning af
termoruder til de mere bæredygtige koblede lØsninger eller forsatsrammer, eller ved
arbejder hvor man tilbagef Ører bygningsdele til or:iginale lØsninger. Næste års pulje
lyder på 200.000.- fra kommunen og 200.000,- fra staten og der kan søges idet
tidlige forår.

I 2OL4 var der ingen repræsentation fra Snorrens side ved By og Lands årsmøde som
blev afholdt i Haderslev. Vi plejer ellers at deltage i den årlige forsamling hvor vi
mØdes med andre bybevaringsforeninger, det regner vi med atgØre igen i 2015. I
forbindelse med By- og Lands arbejde er Marstal nu blevet registreret digitalt, forstået
på Oen måOe at byen figurerer i en oversigt på nettet, med positive og negative
vurderinger af steder og bygninger. By- og Lands medlemsblad udkommer fire gange
om året og medlemmer af Snorren kan tegne abonnement på By & Land for kun 90 kr,
årligt. Hvis nogle her til aften ønsker at gØre det, så skal jeg nok hjælpe med
oplysninger om hvordan det gøres efter aftenens indslag ved Viggo Mortensen.

En anden årlig begivenhed som heller ikke blev til noget var den årlige udflugt - dette
år skulle vi ha besøgt Rise, men mangel på tilslutning gjorde at turen blev aflyst.

Snorren har idet forgangne år meldt sig ind idet nye initiativ'Frivilligecenter Ærø.'
Det er som navnet afspejler en gruppe af frivillige som har konstitueret sig med en
bestyrelse. Deres arbejde bestræber sig på "...at forfØlge de visioner og drØmme vi
har om at skabe nogle gode og effektive rammer for foreningsarbejdet for alle
foreninger på mrø." Det er et vidt begreb, men ikke desto mindre et formål som vi i
Snorren kun kunne bakke op om. Vi glæder os til at se hvad de mange gode kræfter
på kryds og tværs gennem øens foreningsliv kan skabe sammen, for året 20L4 har om
noget vist at modg ang gØr stærk og ved fællesskab, god dialog og samarbejde når
man meget langt - så vi glæder os til nye arrangementer og nye initiativer i 2015.

