Referat af Foreningen Snorrens generalforsamling den 17 marts 2016

Referatet følger dagsordenen.
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Valg af dirigent, valgt blev Mogens Madsen
Bestyrelsens beretning-vedhæftes-blev godkendt. I
forbindelse hermed blev der opfordret til at undersøge om
molen kan fredes. (Molen har bestået i år 2025 bestået i
200år)mulig fredning af denne undersøges endnu en gang.
Snorren tager kontakt til den nye havnefoged, for at påvirke
til forskønnelse af havneområdet incl. P Pladserne.
Foreningen har tidligere vendt nye ideer med den forrige
havnefoged.

Formandens beretning (bilag):
Årsberetning 2015
Efter sidste generalforsamling startede aktiviteterne for Snorrens
bestyrelse med Meretes deltagelse i Landsforeningens for Bygnings- &
Landsskabskulturs årsmøde i Lyngby. Deltagerne var på
Eremitageslottet og Frederiksdal slot, og efterfølgende var der
rundvisning på Bredecentret ved Søren Vadstrup, som jo vil holde
foredrag i forlængelse af denne generalforsamling. På Årsmødet blev
blandt andet forslagene til ændringer i den nye Planlov diskuteret.
Planloven er foreslået at skulle ændres på mange forskellige punkter,
men som nogle af de væsentligste punkter ser vi bl.a. dem der
omfatter strandbeskyttelseslinjen og omdannelse af
kystnærhedszonen til landzone. De to ændringer kan i værste fald
bevirke at det byggeri som opføres her ikke vurderes grundigt nok. Vi

må i den forbindelse håbe, at ønske om byggeri i områderne langs
vandet undersøges indgående og at de zoner, hvor det er ønskværdigt
at der ikke bygges, bibeholdes fremadrettet. Foreningen Snorrens
interesseområde er Marstal Sogn og her er der immervæk en del
kystlinje.
Det foreslås også i den nye Planlov at tillade kortere høringsfrister på
ned til 2 uger. Det er ikke umiddelbart ønskværdigt, og vi håber i
Foreningen Snorren at fristen bibeholdes til at vare de nuværende 6-8
uger, da processerne vedrørende f.eks lokalplaner kan frygtes at blive
forhastede. Man bruger blandt andet det argument for ændringerne i
Planloven at den skal give kommunerne mere frihed og ansvar. Det er
håbet fra vores side at det både betyder mere frihed til at belyse
beslutningsgrundlagene ud fra lokale interesseområder og dermed at
kunne planlægge endnu mere lokalt for at sikre specielle træk og
værdier. Skulle de foreslåede ændringer blive en realitet, er det med
vægt på et lige så åbent og positivt samarbejde med kommunen, som
hidtil, at Foreningen Snorren vil forsøge at komme med indspark til
planlovens lokale konsekvenser.
Nu vi er ved lokale ændringer er der i det forgange år blevet lavet nye
lokalplaner for Reberbanen og Klinten. For området ved Reberbanen
gælder det i meget korte træk at arealet kan anvendes til
erhvervsmæssige formål og at der ikke må bygges boliger på området.
Det er fuldstændigt i tråd med det omkringliggende bebyggelse. Vi er i
Foreningen opmærksomme på at eventuelle nye bygninger på
området skal passe ind i sammenhængen, da lokalplanens
retningslinjer for udseendet er endog meget åbne og frie, men da
området som sagt allerede er af industriel og broget karakter, var der
ingen indsigelser fra vores side.

For lokalplanen ved Klinten er der blevet givet mulighed for at vælge så
at sige at starte forfra på arealet. Efter branden i huset og den
efterfølgende periode med manglende vedligehold er stedet nu i dårlig
forfatning. Lokalplanen er på ingen måde 'skrap' og det er forholdet
mellem, på den ene side, begrænsningerne ved en lokalplan og de
omkostninger den indebærer og, på den anden side, muligheden for at
udvikle et område uden at skæmme det, der skal vurderes. Der er på
den baggrund ikke gjort indsigelse fra vores side, men vi håber
selvfølgelig at den gamle bygning vil blive bevaret.
Gode bymiljøer
Marstal er en velbevaret by, næsten uden forstyrrende indgreb i
helheden. De lokale småstier (snorrer), som går på tværs af gaderne og
viser byen fra bagsiden, er helt egenartede for Marstal. De små
skipperhuse med de engelske skorstene er også et lokalt særpræg fra
en tid, hvor skippere kom hjem med souvenirs udefra.'
Sådan lyder et citat fra kampagnen 'Gode Byer' som vores 'moder'organisation Landsforeningens for Bygnings- & Landsskabskultur har
søsat i det forgangne år og som vi i Snorren har deltaget i. Kampagnen
'Gode Bymiljøer' kan findes på nettet og her har Marstal By modtaget 4
ud af 6 mulige stjerner. I alt er der registreret omkring 70 danske byer
og Marstals fire stjerner ligger i samme liga som f.eks Maribo, Præstø
og Kerteminde. Det er fint!
Vi har i samarbejde med de frivillige i Landsforeningen udvekslet
perspektiver om flere sager i det forgangne år og jeg er som
Foreningen Snorrens formand taknemmelig for det gode samarbejde
med de frivillige i foreningen. Vi har bl.a. drøftet et par
fredningsforslag og et Fotoprojekt som Landsforeningen har sat i værk
sammen med Realdania. Hvordan dette fotoprojekt helt skal skrues

sammen, har vi på trods af en god dialog ikke helt afklaret endnu, men
jeg har taget noget materiale med her i aften som viser hvordan
resultatet kan blive. Der er bl.a. en avis, en kalender med postkort og
en udstilling og vi har i bestyrelsen drøftet forskellige andre
muligheder. Fotoprojektet går ud på at registrere husene indenfor
lokalplan 8-2A og så formidle bevaringskvaliteterne. Vi har i
bestyrelsen også diskuteret muligheden for at få lavet det man kalder
en registrant for Marstal, som mere indgående forholder sig til husene
i byen. Vi må se hvor vi lander – arbejdet fortsættes.
Bygningsforbedringsudvalgets arbejde fortsættes også i 2016. For
Snorren sidder Bjarne Søgård i udvalget, som deler tilskud ud til
huseejere som ønsker at forbedre deres bevaringsværdige huse. I '15
blev udvalgets pulje fordoblet, sådan at der var 800.000 at dele ud af.
Det er kommet mange i Ærøskøbing til gode – vi mangler at få Marstals
husejere på banen, så igen i år en opfordring til alle om at søge tilskud
hvis muligt. Hvad støtte-beløbet bliver for 2016 er endnu ikke afklaret
– det bliver det i løbet af April, men hvis man står foran bl.a.
energiforbedringer på gamle vinduer eller tilbageførselsarbejder på sit
bevaringsværdige hus, så er det værd at ansøge udvalget – man kan i
mange tilfælge få et pænt tilskud.
Et andet samarbejde som vi er taknemmelige for er at vi i samspil med
Ærøskøbing Byhistoriske Forening, har mulighed for at byde Søren
Vadstrup velkommen her i aften. Derudover er det i 2022 hele 50 år
siden at der sidst blev afholdt Landsmøde for vores 'moder'-forening
på Ærø og lad os se om ikke vi sammen med By-Historisk Forening kan
lokke skaren hertil, til den tid. Vi vil gøre et forsøg.
Til slut en stor tak til bestyrelsen for det forgangne år – jeg vil gerne til
jer medlemmer der er mødt op her i aften, berette at vi har nogle ret
hyggelige bestyrelsesmøder med bredt indhold, både hvad angår

henvendelser fra medlemmer som vi forholder os til, samt øvrige
emner som er inden for Foreningens interesseområde. Tak for i år til
jer i bestyrelsen og håber at forsamlingen kan godkende beretningen
for det arbejde der er lavet.
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Aflæggelse af regnskab. Dette vedhæftes ligeledes, der var
ingen bemærkninger.
Foreningen Snorren 2015
Indtægter:
Kontingenter 180 betalende medlemmer
renter

9.000,00
27,16

I alt

9.027,16

Udgifter
By og Land
Annoncer
Foreningsudgifter
porto
Snorrepris samt gave foredragsholder
Skilt
Årsmøde
EDB - internet
generalforsamling fortæring
Gebyr samt FI kort for 2015 og 16
Brochurer om bevaring
I alt

1.575,00
1.087,50
765,62
140,00
558,00
450,00
1.248,00
45,00
2.035,00
728,00
556,25
9.188,37

Over/underskud

-161,21

Balance pr. 31.12.15
31.12.15
Aktiver
Kasse
Rise Sparekasse
Aktiver i alt

229,50
16.746,69
16.976,19

Passiver:
Egenkapital overført
Overskud/underskud
Egenkapital pr. d.d.

17.137,40
-161,21
16.976,19

Marstal den

6.1.2016

Merete Nyholm
kasserer

Undertegnede, som er valgt revisor for foreningen "Snorren", har pr. d.d. revideret
regnskabet med gennemgang af bilagene, og fundet det i orden, idet
kassebeholdningen er konstateret til stede.

Marstal, den

6.1.2015

Birgit Solholm
valgt revisor
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Fastsættelse af kontingent: Uændret.
Valg til bestyrelsen: på valg var Christina Kjerulff, Henrik
Kromann og Bjarne Søgaard. Henrik K ønskede ikke genvalg,
nyvalgt blev Henriette Skouenborg.
Valg af suppleanter: på valg er Chr. Grønne og Thomas
Hansen. Sidstnævnte ønsked ikke genvalg, nyvalgt blev
Henrik Kromann
Valg til revisor: Genvalg til Birgit Solholm
Årets hus blev Skippergade 14 . Flemming Boye orienterede
om et igangværende projekt vedrørende beboerne i Marstals
huse gennem de sidste 200 år. Opfordrede til at vi evt. lagde
et link til dette projekt fra vores hjemmeside. Vi aftalte at
næste bestyrelsesmøde indkaldes via mail til de berørte. Der
var fremmødt ca. 30 medlemmer. Efter kaffepausen
underholdt Søren Vadstrup med et interessant foredrag.
Udgangspunktet var forskelle og ligheder mellem Marstal og
Ærøskøbing, men vi kom vidt omkring-Søren V. er en
kapacitet på bevaringsområdet, så der var mange nye input,
fulgt op af nogen spørgelyst. Bestyrelsens fremmødte var:
Janne Skalkam, Christina K., Bjarne S. og Mogens M.
sidstnævnte som referent

