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Referat (rev. 13.10.07) 

Møde i Kulturmiljørådet den 11.10.2017, Ullasvej 23 , kl. 16:00-17:00 

 

Kulturmiljørådets medlemmer: 
- Bjarne Bech (BB) 
- Hans Bech (HB)  
- Henriette Howalt (HH) (afbud) 
- Jakob Bjerring-Hansen (JBH) 
- Jens Holger Kofod (JHK) 
- John Nielsen (JN)  

 
Teknik og Miljø:  

- Vivi Granby (VG, ref.)  
 
Mødeoplæg: 

- Udkast vedtægter 2018-2021 
 
Dagsorden 

1. Vedtægter – justeringer 
2. Rådmedlemmer i perioden 2018-2021 

a. Hvilke medlemmer ønsker at genopstille? 
b. Evt. vedtagelse af udvidelse af kredsen af medlemmer:  

3.  Igangsætning af konkrete initiativer i 2017. 
a. Forslag om offentligt oplæg om byrum og deres indretning – evt. 

kombineret med møde med torvegruppen i Rønne  
b. Forslag om udarbejdelse af et vejledningsblad til borgerne om 

energioptimering af bevaringsværdige huse  
c. Drøftelse af forslag om et offentligt oplæg om nybyggeri i beva-

ringsområder i 2017 og/eller 2018.  
4. Evt. 

Ad pkt. 1)  
Følgende ændringer indarbejdes og fremsendes. 

1. I pkt. 8 erstattes ”forretningsorden” med ”vedtægter” 
2. Rådet ønsker at kunne tage aktuelle sager og forespørgsler op på 

eget initiativ (indarbejdes under pkt. 10 hjemmel samt evt. i formåls-
bestemmelse) 

3. JBH ønsker afklaring af om Bornholms Regionskommune kan vide-
reformidle sager til Kulturmiljørådets behandling. VG undersøger sa-
gen. 

4. Under pkt. 10 Hjemmel rettes formuleringen, så det fremgår klart for 
rådet, hvornår de kan forvente at blive hørt - om dispensationer i lo-
kalplansager. 

5. Rådets sammensætning rettes jf. pkt. 2)   
 
Ad pkt. 2) 
Rådet ønskes fortsat sammensat af følgende parter: 

- Bornholms Museum (1 medlem) 
- Danske Arkitektvirksomheder, lokalt (1-2 medlemmer) 
- Dansk Byggeri (2 medlemmer) 
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- Danske Bevaringsforeninger (1 medlemmer) 
- Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (1 medlemmer) 

Rådet gives mandat til at udpege øvrige fagpersoner til rådet (op til samlet 10 
personer) 

- Bornholms Regionskommune/ Teknik og Miljø (sekretærfunktion). 
 
Ad pkt. 3)  
Pkt. 3a) BB kontakter Køge kommune for aftale med planlægger for inspirations-
oplæg i Grønne Rønne, samt et offentligt møde, om hvordan man i Køge har 
indrettet pladser og bearbejdet byrum, kontakten mellem havn og by etc. Estime-
ret beløb omkring 5000 kr. Besluttet afholdt i indeværende år. 
 
Pkt. 3b) Tilbud fra Energitjenesten Bornholm om at 16.500 kr. Tilbud fra BraZak-
Design om opsætning tekster og foto på 4.500 kr. Samlet 21.000 kr. /eks. moms.  
Besluttet afholdt i indeværende år. Kulturmiljøudvalgets medlemmer får udkast til 
kommentering, forventet i løbet af november. 
 
Pkt. 3c) Udsat til 2018. 
 
Ad pkt. 4) 
Indstilling med nye vedtægter for udpegning af de nye råd behandles i indevæ-
rende år. VG fremsender rettet forslag samt indstilling med mulighed for skriftlig 
kommentering til rådets medlemmer.  
 
Næste møde indkaldes primo 2018 med konstituering af Kulturmiljørådets med-
lemmer i perioden 2018-2022.   


