Referat fra generalforsamlingen i Snorren den 27.3.2017

Afholdt på Hotel Marstal kl.19.00, 30 fremmødte. Bestyrelsen var næsten
fuldtallig Peder Hansted manglede dog. Aftenens foredragsholder var
Rudi Rusfort Kragh fra foreningen By og Land Sydfyn, Rudis oplæg er
vedhæftet som fil. Formandsberetningen ligeledes. Til dirigent valgtes
Torben Bundgaard, der varetog jobbet på sædvanlig rolig måde.

Referatet følger dagsordenen:
1: Valg af dirigent-Torben Bundgaard.
2: Beretning (vedhæftet)ved formanden Christina Kjerulff .
3: Aflæggelse af regnskab ved Merete Nyholm Eriksen, regnskabet viste
overskud, og er ligeledes vedhæftet.
4: Fastlæggelse af kontingent-uændret kr.50,-/år/person
5: Valg til bestyrelsen, på valg: Janne Skalkam, Merete, Mogens-Janne
ønskede ikke genvalg, i stedet blev Mark Ambech valgt
6: valg af suppleanter-Christian Grønne og Henrik Kromann genvalgtes.
7: Valg af revisor-Birgit Solholm genvalgtes.
8: Indkomne forslag-ingen indkommet.
9: Eventuelt-herunder Årets hus, vinder blev Christian Grønnes hus i
Buegade, der var tæt løb, og der blev indgivet 71 stemmer.

Referent Mogens Madsen

Foreningen Snorren 2016
Indtægter:
Kontingenter 179 betalende medlemmer
renter
Arrangement til Viby
Afregning Byhistorisk forening
I alt

8.950,00
22,46
1.100,00
1.343,00
11.415,46

Udgifter
By og Land
Annoncer
Foreningsudgifter
porto
Snorrepris samt gave foredragsholder
Skilt
Årsmøde
EDB - internet
Foredrag v. Søren Vadstrup
generalforsamling fortæring
kontorartikel
Gaver i alt
Færgeudgifter arrangement
Afregning Byhistorisk
samt
forening
gebyrer
rettelse fra 2015
Stemmesedler
I alt

1.575,00
1.327,50
300,00
178,00
555,00
450,00
1.263,00
45,00
1.913,80
635,00
15,00
520,00
486,00
1.015,00
11,00
352,50
10.641,80

Over/underskud

773,66

Balance pr. 31.12.15
31.12.2016
Aktiver
Kasse
Rise Sparekasse
Aktiver i alt

698,50
17.051,35
17.749,85

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

16.976,19
773,66
17.749,85

Marstal den

11.1.2017

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

11.01.2017

Birgit Solholm
valgt revisor

Årsberetning 2016
Traditionen tro var det Merete der deltog i Landsforeningens for Bygnings- &
Landsskabskulturs årsmøde i 2016 – det blev afholdt i Odense.
Det startede fredag d. 20 Maj med rundvisning på Odense slot, ved museumsinspektør
Anders Myrthue, som er medlem af bestyrelsen i By og Land. Så var der modtagelse på
Rådhuset, hvor der blev fortalt lidt om den omvæltning, som Odense er i gang med med
lukningen af Thomas B. Thrigesgade og etableringen af den nye del af byen.
Efterfølgende var der en byvandring ad Jernbanegade og den nye bro over Banegården
og ud til havnen, hvorefter Det nordatlantiske hus, blev besøgt.
Lørdag den 21. maj
Generalforsamling
Generalforsamlingen startede med velkomst ved rådmand Jane Jegind, fra By-og
kulturforvaltningen.
Et bestyrelsesmedlem, Jep Loft stillede forslag om, at bestyrelsen fremover skulle
prioritere at arbejde for bymiljøer, noget som han var kommet i mindretal med i
bestyrelsen, som syntes, at foreningen i forhold til vedtægterne skal arbejde bredt med
bygningskultur og bevaring.
Der kom en lang debat om det, som endte med, at Jep trak forslaget tilbage og da der
så efterfølgende var valg til bestyrelsen blev Jep Loft stemt ud, og Ditte Thye kom ind i
stedet.
Efterfølgende var der foredrag af Svend Heegaard om lukningen af Thomas B Thriges
gade og byprojektet der. Se eventuelt By og land fra marts 2016, hvor det er beskrevet.
Det kan findes på Biblioteket hvor Foreningen Snorren hvert kvartal afleverer et
eksemplar til alles læsning.
Festmiddag om aftenen.
Søndag
Var der udflugt mod Hindsholm og derefter Viby, hvor man besøgte Søren Vadstrups gård.
Efterfølgende besøgte forsamlingen Hverringe Gods, hvor man beså den længe/hus, som
Real Dania har hjulpet økonomisk med at få gjort i stand.
Efter frokost besøgtes den nye store maskinhal, som er forsøgt inkorporeret i de
eksisterende gulstensbygninger via en arkitekt fra Gram med et ganske fint resultat.
Herefter kørte bussen mod Kølstrups fine fredede 4-længede præstegård, hvor præsten
selv viste rundt og fortalte om både sit og præstegårdens virke i sognet.
Sådan gik årsmødet!
Det er altid godt at kunne lade sig inspirere af andres arbejde og det også derfor at vi
har været så heldige at få Rudi Rusfort Kragh på besøg i aften – han kan nok fortælle
mere om det arbejde som blev vist frem på Årsmødet og vi glæder os til at høre om dine
indsatser i Svendborg Kommune.
Her I Marstal har der også været arbejdet på nogle huse over de seneste år – men de
arbejder var med et langt mindre heldigt udfald end det arbejde som årsmødet viste:
Det er selvfølgelig de isatte plastikvinduer rundt omkring, glas-tilbygningen i Snaregade
og diverse andre overtrædelser som f.eks. opsætning af luft/luft-pumpe midt på en gavl
jeg her taler om.
Med omtalen, læserbrevene og kommunens offentliggørelse på deres side i Ærø Ugeavis
af Lokalplan 8.2A for Marstal, kan det undre at folk har vist sig ikke at være bekendte
med den.

Nogle af overtrædelserne i området er også sket i nyerhvervede huse, - selvom der også
står i skødet på det hus man køber, at der er en gældende lokalplan, - så det er rigtig
ærgerligt at folk ikke er opmærksomme og undersøger forholdene for det område de bor
i.
Når sådanne overtrædelser sker, har kommunen ikke pligt til at skride ind på eget
initiativ – de skal først reagere, hvis de bliver gjort opmærksomme på at der er forhold
som ikke er i overensstemmelse med lokalplanen.
Det medførte i 2016 at flere boligejere i Lokalplan 8.2A´s område blev bedt om at
ændre på de arbejder de havde udført på deres huse. Nogle af disse arbejder er udført
for længe siden - Det skal for god ordens skyld nævnes at Kommunen blev gjort
opmærksom overtrædelserne umiddelbart efter de var udført. Hvorfor det skulle tage 2
år for Kommunen at reagere ved vi ikke, men nu er der taget de første skridt i sagerne
og mon ikke at de fleste nu ved at der er en gældende lokalplan, som der skal tages
højde for?
Vi synes fortsat i Foreningen Snorren at Lokalplanens omfang og niveau er passende for
byen: Der er mulighed for at ændre på husene på en fornuftig måde.
Og at byen ændres leder mig til at fortælle om vores fotoprojekt, der har været
arbejdet på i 2016. Der findes, på vores hjemmeside, et katalog over bybilleder for hele
Marstal Landsogn. Dette katalog er fra 2003 og er et vigtigt arbejdsredskab. Når man
som borger henvender sig på Kommunen om et husprojekt, så er billederne med til at
Kommunens medarbejdere kan se hvilket hus man taler om. For Ærøskøbing er der lavet
et fysisk katalog, hvor alle huse er registrerede. Dette findes ikke for Marstal og da
Googles fotovogn ikke har kørt gennem alle gaderne, så hjælper det katalog som Kai
William har lavet rigtig meget. Men meget er sket siden 2003 og fotosamlingen er derfor
nu under opgradering. Der er blevet taget billeder af husene i den gamle bydel – det er
et stort arbejde, som vi sætter stor pris på at have fået udført. Alle huse på 35 af den
indre bys gader er blevet fotograferet og vi mangler nu at få dem lagt på hjemmesiden.
Til fremadrettet gavn for arbejdet med byens huse. Vi vil forsøge at få resten af
bybillederne opdaterede i 2017.
I efteråret havde vi vores årlige udflugt sammen med By Historisk Forening i
Ærøskøbing. Vi besøgte Søren Vadstrup på hans gård i Viby. Her var der fuld forplejning
og fin rundvisning. Først igennem huset og ud i hans nyligt renoverede mødelokale som
før var svinesti og derefter gik vi over til hans værksted hvor en fin samling af
byggematerialer, pigmenter, værktøjer osv vidner om Sørens aktive, bredt favnende og
vidende væsen. Det var en super fin dag som vi både på stedet af Søren og også efter
hjemkomsten er blevet opfordret til at arrangere en mere af. Her var gode snakke om
byggeskik, tekniske løsninger og andet teori – alle fik noget ny viden – rigtig godt.
I årets løb har der som altid været deltagelse i Lokalplansudvalg og
Bygningsforbedringsudvalget – igen i 2016 var der ikke så mange ansøgninger til
Bygningsforbedringsudvalget fra Marstal som vi havde ønsket, men mon ikke at når det
engang i fremtiden går op for Marstallerne at der er penge at hente der, så overhaler vi
Ærøskøbingboerne i ansøgninger. Det håber vi!
Der har i 2016 været tale om at en del af torvebygningerne skal nedrives -dette følges
selvfølgelig tæt i 2017, da det ikke vil gavne bymiljøet med en manglende torvebygning.
Med tak til bestyrelsen for nogle gode møder og et konstruktivt og ikke mindst hyggeligt
samarbejde, håber jeg at forsamlingen kan godkende årsberetningen for 2016.

