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Referat
Møde med Kulturmiljørådet den 24.08.2017, Ullasvej 23, kl. 16:30-18
Medlemmer kulturmiljørådet:
- Bjarne Bech (BB)
- Jakob Bjerring-Hansen (JBH)
- Henriette Howalt (HH)
- John Nielsen (JN) - Afbud
- Jens Holger Kofod (JHK) - Afbud
- Hans Bech (HB) - Afbud
Teknik og Miljø:
- Karsten Kofoed (KK)
- Vivi Granby (VG, ref.)
Baggrunden for mødet var en længere stilstand i kommunens servicering af og
sparring med kulturmiljørådet samt den igangsatte proces med opdatering af
lokalplangrundlaget for en række kulturmiljøer.
Dagsorden
1) Er der behov for et kulturmiljøråd på Bornholm og i givet fald, hvad skal
dets rolle være?
2) Hvordan kan kendskabet til bygningskulturen og bygningshåndværket
styrkes på Bornholm?
3) Hvilke herboende og øvrige fagpersoner vil kunne bidrage til at styrke
pkt. 2?
4) Budget for kulturmiljørådets arbejde/ diæter
5) Evt.
Ad pkt. 1)
Kulturmiljørådets medlemmer havde holdt et internt forudgående møde den 23.
august, hvor det. blev konkluderet, at de mener der fortsat er behov for et kulturmiljøråd.
Kulturmiljørådets begrænsede synlighed de seneste år tilskrives to ting. Dels at
Teknik og Miljø ikke har vægtet inddragelse og servicering af rådet i større omfang, og dels at rådets mulighed for selv at rejse sager i de seneste år har været
begrænsede. Hvis rådets beføjelser udvides til, som oprindeligt, at omfatte at
rådet selvbestaltet kan deltage i den offentlige debat, vurderes rådets funktion
væsentligt styrket.
Rekruttering af nye, og gerne også yngre, fagligt kompetente medlemmer, blev
rejst som en udfordring.
Der var bred interesse for deltagelse i det igangværende arbejde med revision af
plangrundlaget for forventet 12-14 kulturmiljøer de kommende år, og for fortsat
inddragelse i aktuelle konkrete sager og relevante spørgsmål i øvrigt.
Kulturmiljørådet vurderes at kunne fungere både med og uden en sekretær fra
Teknik og Miljø, men tilkendegav ønske om mulig servicering. VG vil finde snarlig
afklaring internt i Teknik og Miljø.
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Ad pkt. 2)
Der blev tilkendegivet ønske og behov for at tænke i fornyelse i forhold til rådets
aktiviteter.
Offentlige oplæg og/eller fagspecifikke oplæg for rådets medlemmer, specifikke
målgrupper blev nævnt som mulige tiltag.
Studierejser for kulturmiljørådets medlemmer en anden mulighed for at bringe
viden og erfaring til øen.
En bredere forståelse for nødvendigheden af at stramme op på plangrundlag
blev desuden nævnt som en vigtig faktor for at få opbakning til det fremadrettede
arbejde med bevaring og videreudvikling af kulturmiljøerne.
Ad pkt. 3)
Konkret pegede BB på Køge kommunes arbejde med torve og pladser som mulig inspiration til videreudviklingen af aktuelt Store Torv men også andre torve og
pladser på Bornholm.
Et andet emne der blev efterlyst inspiration udefra til var nybyggeri i bevaringsværdige ældre byområder.
Ad pkt. 4)
Kulturmiljørådets loft til rådighedsbeløb har siden 2015 ligget omkring 60.000 kr.
Rådet har ikke nævneværdigt benyttet muligheden for at få dækket anvendt tid,
rejseudgifter mv.
VG undersøger proceduren for diæter og videreformidler til rådets medlemmer.

