
Skriftlig beretning 2004/2005 
Beretningsåret har været præget af arbejdet med løsningen af ganske store opgaver både på det 
faglige og det organisatoriske område. 
Som det vil fremgå af beretningen er der i bestyrelsen arbejdet både på den korte og den lange bane: 
løsningen af struktur- og personalesituationen i sekretariatet, gennemtænkning af strategier for de 
næst 5-10 år, en første stillingtagen til strukturreformens betydning for foreningen, fortsat arbejde 
med fremtidens frednings- og bevaringspolitik – og konkrete lovforslag på sommerhusområdet og 
vedr. komunalreformen. 
 
Nye foreninger 
Antallet af lokalforeninger er uændret i det forløbne år: Der er, som nævnt i nr. 65 af BY&LAND, 
dannet og indmeldt en ny forening, Bygningsbevaringsforeningen i Holmsland Kommune. 
Desværre har vi mistet Kulturminde- og Bevaringsforeningen for Nr. Alslev Kommune, der for 
nylig er blevet nedlagt. 
Bestyrelsen er opmærksom på, at kommunalreformen vil medføre en del ændringer, idet en række 
af vores b-medlemmer (amtskommuner, kommuner osv.) dels vil forsvinde dels blive lagt sammen. 
Lokalforeningerne får for en dels vedkommende et større virkeområde i de nye, større kommuner. 
For andre bliver der flere foreninger i samme kommune. Det er  ikke i sig selv et problem, men vil i 
en række tilfælde kræve et stærkere samarbejde mellem foreningerne. 
Lokalforeningerne er fordelt ud over landet med 46 øst for Storebælt, 17 på Fyn m. omliggende øer 
og 48 i Jylland. 
 
Bestyrelsesarbejdet 
Antallet af bestyrelsesmøder har været 8, hvoraf det ene var et internatsmøde i Ertebølle i hele 
sidste weekend i august 2004., hvor der var tid til at gennemdrøfte foreningens situation og udstikke 
planer for årets arbejde.  
(Emneliste til dette afsnit. Tekstforslag og nye emner kan mailes senest søndag formiddag!!)  
Bygningskulturens Dag 2001 – afsluttet. 
Strategidrøftelse – internat – 5-årsplaner 
Sommerhussagen 
Lovforslag i høring 
Møde med KUAS 
Blade til reklame 
Informations- og hvervefolder (genoptrykt sidst på året 2004) 
Kulturnatten 
Blegvad-bogen 
Det afviste realdania-projekt 
Realdania/BKR  (s2, 2. dec.ref.) 
      “         afvisning af udviklingsprojektansøgning 
BKR  – fredningspapir 

- RRK fmd for formidlingsudvalg 
Forum-fredningspapir 
DSB – mdtl. 
Kontingentet 
         ”        opkrævning 
Medlregistr lægges om i juli-august 
Gaver og testamenter (takke!) 
Bygk. Dga 2004 0g 2005  
 
 
Bogholderiet har i 2003 været passet af Lars Rasmussen fra Museet Nykøbing Falster og af Torben 
Lindegaard.vi har valgt at fortsætte med Lars Rasmussen, der har udført et fortrinligt stykke 
arbejde.  
 



Sekretariatet 
Sekretariatet er på mange måder en blandet landhandel med varetagelse af mange og forskellige 
opgaver fra hurtigt løste forespørgsler over telefon eller mail til vedligeholdelse af registre og 
udsendelse af BY&LAND, kontingentopkrævning m.m. 
I forsommeren 2004 måtte vi afbryde samarbejdet med firmaet Erasure og derved med Tove Jensen. 
Som erstatning ansatte vi to studentermedhjælpere, Annette Eriksen og Louise Starklint, hver med 
ca. 15 timer pr. uge. De har med stor dygtighed varetaget jobbet, men skal nu videre i deres studier. 
Derfor er de i april 2005 blevet erstattet af Kitt-Ann Andreasen og Helle Strandgaard Jensen, begge 
studerende på RUC med historie som fag.  
Som fredningsfaglig medarbejder har vi i marts 2005 ansat restaureringsarkitekt Pauline Ringsted, 
der er i fuld gang med at bearbejde og færdiggøre en række sager, som fredningsudvalget har 
besluttet at tage op.  
Vores kontorer er blevet mere brugervenlige. For vi har, takket være en bevilling fra Tipslotto fået 
indkøbt skriveborde med hæve-sænke-funktion.  
 
. 
 
BY&LAND 
3 af årets 4 numre har været såkaldt "blandede numre", hvor der behandles både aktuelle og mere 
generelle emner. Det 4., nr. 64 i september 2004, var et temanummer om Herregårde.  
Fra alle sider lyder der lovord og ros til BY&LAND, der til stadighed befæster og udbygger sin 
position som et uundværligt formidlingsorgan. Derfor hjertelig tak til redaktøren, Allan Tønnesen, 
og til alle bidragyderne - skribenter som fotografer. Uden den store vilje til vederlagsfrit at levere 
stof af høj kvalitet ville det ikke være muligt at udgive BY&LAND. 
Bortfaldet af portostøtten er i år blevet delvis kompenseret af det tilskud til kulturelle blade som 
vores, som vi har modtaget. De fleste medlemmer har vist forståelse for den gennemførte 
prisændring, som vi har måttet fastholde også efter de delvis kompenserende tilskud for stort set at 
få dækket de reelle omkostninger ved fremstilling og distribution af BY&LAND.  
Vi har med beklagelse måttet modtage enkelte opsigelser af BY&LAND – senest fra den store, 
snart 100-årige Foreningen til Gamle. Bygningers Bevaring. 
 
Regionalmøderne 
Regionalmøderne er blevet holdt i det sædvanlige omfang: 8 møder, fordelt ud over alle amter i 
perioden fra 13. november til 9. april. Møderne blev i denne sæson holdt i Hjørring, Sorø og 
Kolding i efteråret 2004 og Roskilde, Fåborg, Thorsminde, Mariager og Nykøbing F. her i 2005.   
Deltagerantallet har svinget mellem 35 og 11, og i alt har 135, incl. bestyrelsesmedlemmer, deltaget 
i møderne. Vi har i bestyrelsen spurgt os selv, om den form for møder har overlevet sig selv. På de 
fleste møder har der imidlertid vist sig at være en meget positiv holdning over for en fortsættelse af 
disse møder, hvor der udspinder sig mange frugtbare diskussioner både om lokale og mere 
overordnede forhold. De indlagte byvandringer, der er blevet en fast bestanddel af regionalmøderne, 
giver for mange deltagere et godt indblik i de problemer og løsningsmuligheder, der lokalt gør sig 
gældende. Endvidere deltager der i regionalmøder mange medlemmer, som ellers ikke dukker op til 
de landsdækkende arrangementer. 
Trods den fortsatte positive holdning hos de fremmødte vil bestyrelsen overveje, om der i 
forbindelse med kommunalreformens nye regiondannelse skal justeres på både antallet af og 
indholdet i møderne.    
Bestyrelsen takker hermed for det store arbejde, der udføres af arrangørerne, og for det inspirerende 
engagement der udvises i forbindelse med regionalmøderne. 
 
Udvalgene 
I Landsforeningens faste udvalg udføres en meget stor del af det løbende arbejde. 
Udvalgsformændenes beretninger om arbejdet i det forløbne år følger her: 
(Da jeg endnu mangler beretninger fra planudvalg og have- og landskabsudvalg overvejer jeg 
at lade disse plus beretningen fra fredningsudvalget vedhæfte som bilag. OK??) 



Frednings- og Bevaringsudvalget 
Udvalget består for tiden af Peter Hee(fmd.), Lars Anderskov, Kit Egefjord, Torben Lindegaard 
Jensen, Helge Torm og Allan Tønnesen. 
Udvalget fik ny formand i efteråret 2004 idet Peter Hee overtog posten efter at udvalget mistede sin 
bærende kraft, Klaus Eggers Hansen. 
 
Udvalget har i årets løb haft 133 henvendelser gennem hænderne. Disse 133 henvendelser har 
naturligvis været af forskelligartet karakter og mange har kunnet ordnes over telefonen ved 
drøftelse og rådgivning af medlemsforeninger om andre instrumenter end lige bygningsfredning. 33 
egentlige fredningsemner har derefter været taget op til behandling i udvalget, er blevet besigtiget 
og vurderet nærmere af en fredningsfaglig person.17 af emnerne blev opgivet, da udvalget 
vurderede dem tabt på forhånd. 7 sager er stadig i spil, og 9 sager er blevet indsendt til KUAS. 4 af 
disse sager førte til fredninger, nemlig: Thomas B. Thriges Kraftcentral i Odense, Strømmen Station 
ved Randers, husmandsstedet Skovbøllingvej 35, Christiansfeld og Ole Rømer Observatoriet ved 
Århus. Gården Rastad ved Ganløse blev erklæret bevaringsværdig, og Slyk Bro, Gørding blev 
overført til fortidsmindekontoret. 
Antallet af indsendte fredningsforslag er på samme niveau som i 2003. 
 
Udvalget har bestræbt sig på en stor alsidighed i valg af fredningsemner, ligesom en vis geografisk 
spredning har været tilstræbt. Ud over de egentlige fredningssager har udvalget beskæftiget sig med 
en lang række bevaringssager, samt diskuteret problematikken omkring bevarende lokalplaner og 
det stigende antal fredningsophævelser. Vi har konstateret, at det år for år bliver vanskeligere at få 
gennemført fredninger, og kravet til det indsendte materiale øges tilsvarende. 
 
Fredningsarbejdet har på det faglige niveau været udført især af arkitekt Susanne Mikkelsen, men 
også af fagligt kompetente ”venner”. Da Susanne Mikkelsen i starten af året fik fast stilling på Hjerl 
Hede Museum måtte vi søge efter en anden løsning. Det førte til at der atter er ansat fast fagligt 
personale, idet restaureringsarkitekt Pauline Ringsted tiltrådte i marts 2005. Pauline er i fuld gang 
med færdiggørelse af en række sager, der havde hobet sig op. 
  
Udvalget for moderne arkitektur 
Som et led i gennemgangen af foreningens udvalgsstruktur og ressourceforbrug blev det i 2004 
vedtaget at lægge udvalgets aktiviteter ind under Frednings- og bevaringsudvalget. Bestyrelsen har 
takket udvalgsmedlemmerne for deres arbejde for foreningen på et felt, hvor vi havde behov for at 
styrkes.  
 

 

Have- og Landskabsudvalget 
Udvalgets medlemmer: Kirsten Lund-Andersen (fmd.), Margrethe Floryan, Bent Falk Jensen, 
Susanne Koch, Jens Balsby Nielsen og Erik Wassard. 
 
 
Det rådgivende Planudvalg 
Udvalgets medlemmer: Susanne Koch (fmd.), Henrik B. Hoffmeyer, Birgitte Olesen, Flemming 
Lefèvre Pedersen og Kjeld Pedersen. 
.  
Foruden lokalforeningerne har Landsforeningen andre samarbejdspartnere som kulturmiljørådene, 
Forums medlemmer og Danmarks Naturfredningsforening, som vi kan finde det rigtigt at gå i 
alliance med. 
  
 
Publikationsudvalget 
 Udvalget fungerede bl.a. som bestyrelse for Foreningen til Oplysning om Bygnings- og 
Landskabskultur, som forestod udgivelsen og salget af de momsbelagte bøger. Ændringer i 



lovgivningen havde overflødiggjort denne forening, som derfor blev nedlagt i forsommeren 2004og 
aktiver og passiver overført til Landsforeningen sådan som det fremgik af Oplysningsforeningens 
vedtægter.. 
Efterfølgende blev publikationsudvalget nedlagt. 
 
Redaktionsudvalget 
Til støtte for redaktøren er der blevet oprettet et redaktionsudvalg med vores redaktør Allan 
Tønnesen (formand), Bent Falk Jensen og Liselotte Mygh. 
Udvalget skal støtte og hjælpe redaktøren med idéer og bidrag. 
 
Kulturmiljørådene 
De regionale faglige kulturmiljøråd, der arbejder på frivillig, ulønnet basis som rådgivende organer 
for amter, kommuner, foreninger og borgere, synger på sidste vers i deres nuværende form. Da 
amterne nedlægges i forbindelse med kommunalreformen er det iflg. de fremsatte lovforslag 
meningen, at kommuner eller grupper af kommuner på frivillig basis kan oprette kulturmiljøråd. Vi 
har i vores høringssvar anbefalet, at der sker en præcisering af, hvilke faglige kompetencer, der skal 
være til stede i rådene. En stærk og mangfoldig faglighed er en væsentlig forudsætning for rådenes 
gennemslagskraft   
 
Forum for Bygningskultur 
Samarbejdet mellem formændene for de landsdækkende foreninger på bygningskulturens område 
plus Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse har siden 1996 været organiseret i Forum for 
Bygningskultur. Forum har i 2005 arbejdet videre med det året før færdiggjort et oplæg til ændring 
af frednings- og bevaringspolitikken i Danmark, idet det har været sendt til kulturministeren, der har 
taget positivt imod det og det har været drøftet med embedsmænd i Kulturarvsstyrelsen. 
 
Bygningskulturelt Råd 
Som det vil være alle læsere af BY&LAND bekendt er der i 2003 dannet en ny organisation, 
Bygningskulturelt Råd. For en nærmere beskrivelse af Rådets opbygning m.m. henvises til 
BY&LAND nr. 59 fra september 2003.  
Rådet afholdt sit første årsmøde d. 25. april og i forlængelse af dette møde blev der nedsat en række 
faste udvalg. Landsforeningen er godt repræsenteret i Rådets organer, idet vi besætter 
vicepræsidentposten og har yderligere et medlem i præsidiet, har 5 pladser i selve Rådet, 2 - hvoraf 
den ene er formandsposten - i Frednings- og Bevaringsudvalget, 2 pladser i det bygningstekniske 
udvalg, 1 i Formidlingsudvalget og endelig besætter den ene bestyrelsespost i det A/S, der er en del 
af Rådet og bl.a. omfatter Raadvads Bygningssyn og BYFO's bygningsplejeordning. 
Især Frednings- og Bevaringsudvalget, hvor Landsforeningen har formandsposten, har markeret sig. 
Gennem en række møder har udvalget arbejdet med formulering af fælles ønsker for den fremtidige 
lovgivning og politik på bygningskulturens område. Udvalget har i den forbindelse ladet sig 
inspirere af oplægget fra Forum for Bygningskultur. 
Aktuelt arbejdes der frem mod inden sommer at formulere ønsker til den kommende revision af 
lovgivningen, som af direktør Steen Hvass fra Kulturarvsstyrelsen er varslet til 2005. 
Den organisatoriske opbygning af Rådet og dets sekretariat har i 2003 lagt beslag på kræfterne. 
I starten af 2004 er der ansat en række faglige medarbejdere. 2004 er derfor året, hvor 
Bygningskulturelt Råd skal markere sig både fagligt og politisk.  
 
Bygningskulturens Dag  
I 2004 var emnet for Bygningskulturens Dag ”Herregården ”. Inspirationen til temaet var en stor 
udstilling, som Nationalmuseet åbnede få dage senere og fulgte op med første bind af 4-bindsværket 
om herregårdene. 
 Som sædvanlig var mange lokalforeninger særdeles aktive og arrangerede – nogle alene, andre i 
samarbejde med først og fremmest ejerne – turei herregårdslandskaber, rundvisninger i 
bygningerne, foredrag m.m.. Det er Kulturarvsstyrelsens skøn, at der aldrig før har deltaget så 
mange i  et Bygningskulturens Dag-arrangement. 



Temaet for Bygningskulturens Dag 2005 er, som det fremgik af nr. 66 af BY&LAND,  
”Modernismens Huse”. Det drejer sig om byggerier fra perioden 1915-1970, altså ikke kun 
byggerier fra perioden 1924-1940, der af nogen kaldes ”den egentlige modernisme”. Med den 
bredere definition er der ikke tvivl om, at alle lokalforeninger har mulighed for at deltage. 
Kulturarvsstyrelsen er også i år hovedansvarlig for arrangementet, men samarbejde med 
Bygningskulturelt Råd, og med DOCOMOMO, der er specialforeningen for modernismens 
byggerier. Vi deltager i planlægningen, koordineret af Bygningskulturelt Råds medarbejdere. 
Landsforeningens sekretariat rådgiver naturligvis medlemmerne i det fornødne omfang, og regner 
med, at der endnu en gang lokalt bliver sat fokus på en ny del af bygningskulturen. 
Tilmelding og øvrige oplysninger om arrangementerne kan ses på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside 
(link fra BY&LANDs hjemmeside). 
 
 
Under generalforsamlingen vil denne skriftlige beretning blive uddybet med eksempler og 
redegørelser for de nyeste initiativer og resultater. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Henrik B. Hoffmeyer 
formand 
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