Beretning for året 2007- 2008.
Der er nu gået et år siden sidste årsmøde i Nykøbing Falster.
Der er sket rigtigt meget i det år der er gået, og jeg skal prøve at berette om det væsentlige.
Landsforeningen er nu inde i en god gænge, som Torben Lindegaard, vor kasser, udtrykte det over for
mig, vi har fået rorpinden på ret kurs, og vinden tager fat i sejlet. Det var en bemærkning jeg var glad for.
I det år vi lægger bag os, har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsens fungere som et team, men ingen roser uden torne, vi får ikke den gule førertrøje uden alle
bidrager, og trækker i samme retning, og det skal der arbejdes med.
Derfor har vi afholdt et internt Inspirationsmøde, ledet af en ekstern virksomhedsrådgiver, det var et
inspirerende møde der har lagt grundlaget for en videre bearbejdning i bestyrelsen.
Fremover regner vi med, at afholde færre bestyrelsesmøder, et i hvert kvartal.
Men den samlede mødeaktivitet vil bliver fastholdt, i stedet bliver der afholdt temamøder, hvortil
udvalgsformænd også inviteres, på møderne skal drøftes aktuelle emner, og strategi, så bestyrelsen vil
fortsat mødes hver anden måned.
Bestyrelsens arbejde skal nu ændres til primært at være koncentreret om de fremadrettede aktiviteter, der
er.
Synliggørelse af Landsforeningen, over for lokalforeningerne.
Styrkelse af sekretariatet, med en ½ dags stilling til en kontormedhjælp, det er et mål at sekretariatet skal
være åbent 4 dage ugentligt.
Styrkelsen af de udadrettede aktiviteter for medlemsforeningerne har I det år, der nu er gået været,
afholdelse af to Inspirationsmøder og et formandsmøde, samt en ekstra ordinær generalforsamling i
Odense.
Den ekstra ordinære generalforsamling i Odense blev afholdt fordi, det viste sig at den kontingentstruktur
der blev vedtaget i 2006 betød at flere store medlemsforeninger ville melde sig ud.
Bestyrelsen besluttede, at der måtte afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skulle stemmes
om en ændring kontingentstruktur.
Landforeningens forslag blev vedtaget. Som følge deraf, blev der også vedtaget en vedtægtsændring
omkring afstemningsreglerne.
I kender de vedtagne ændringer der kan læses i vedtægterne.
Vi kender endnu ikke den langsigtede virkning af den ændrede kontingentstruktur. Umiddelbart ser det
lovende ud.
Det lykkedes at fastholde de foreninger der ville udmelde sig, men vi tabte en del blad abonnementer.
En solstrålehistorie var Rønne der blev overtalt til at gå sammen med flere mindre foreninger så de i
fællesskab fik råd til kontingentet, og deres medlemmer tegner sig nu for blad abonnement, det vi kalder en
vind, vind løsning.
Per Godtfredsen har i dette år taget sig af Inspirationsmøderne, de vil også fremover blive afholdt.
Der er afholdte to inspirationsmøder, et i Ålborg og et i Korsør de blev afholdt i januar og februar.
Per Godtfredsen orienterede på mødet om lokalplaner.
Søren Vadstrup orienterede om Bedre Byggeskik. Et emne som Søren vil arbejde videre med, som et
tema i Landsforeningsregi.
Søren har i en leder i By og Land nr. 76 udtrykt tanken om, at oprette et udvalg, Bedre Byggeskik, Bedre
Bygningskultur.
Jeg så gerne vi fandt en ordning så dette projekt kunne blive realiseret, der skal gøres en indsats for, at få
Søren ekspertise sat ind for området.
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Peter Hee orienterede om, Kommunernes rolle efter kommunalreformen.
Jørgen Hansen orienterede om, erfaringer fra Danmarks Naturfredningsforening.
På årsmødet i eftermiddag vil Per, Søren, Peter og Kirsten fra have Landskabsudvalget,
Redegøre for deres arbejde på området.
Tanken er at de næste Inspirationsmøder vil blive afholdt i trekantsområdet Fyn Vejle Horsens i den
kommende vinter. Og et i øst danmark.
Dette års emne er I velkomne til at byde ind med et område I mener der burde kunne uddybes til gavn for
lokalforeningerne. Det kan gøres i eftermiddag.
Det afholdt formandsmøde i Svendborg var en drøftelse af den ny struktur omkring kontingent og bladet.
På mødet var talelysten stor, og man besluttede derfor, at der fremover skulle afholdes et årligt
formandsmøde i sensommeren, eller i det tidlige efterår.
Her vil jeg også gerne efterlyse stedet hvor det kan afholdes.
Temaet for mødet er. Hvordan kan vi planlægge fælles aktiviteter til gavn for det oplysende arbejde omkring
bygningskulturarven, et emne der gerne skulle understøtte aktuelle debatter. Emnet kunne være i
forlængelse af bladets temanummer.
Eksempelvis kunne vi forsøge at komme i samarbejde med KUAS, om at formidle bygningskulturens dag ud
til lokalforeningerne.
Når temaet for bygningskulturens dag bliver offentliggjort kunne vi afholde et orienterende møde om emnet,
og i samarbejde med sponsorer kunne der arrangerer udstillinger om temaet. Lokalforeningerne er på denne
måde med til at formidle emnet ud i lokalområdet, og på den måde er vi også her fremme med det aktuelle
stof.
KUAS har meldt ud at, årets tema er, Velfærdssamfundets bygninger 1950-1980.
Bygningskulturens Dag 2008 sætter derfor fokus på den omdiskuterede byggeperiode fra 1950 til 1980, hvor
ikke mindre end 1,5 millioner bygninger blev opført. Der er aldrig i vor historie blevet opført så mange
bygninger på så kort en tid.
Midt i det tyvende århundrede, begyndte velfærdsamfundet for alvor, at manifestere sig i det danske
landskab, vi har set hvordan købstæderne blomstrede op, med villa kvarterer, industriområder og
velfærdsbygninger, som plejehjem, gymnasier, universiteter, og administrationsbygninger, de bredte sig ud
over de tidligere overdrev, og landbrugsområderne blev til byområder.
Dette emne kunne være et eksempel på et tema for Lokalforeningerne, der efterfølgende kunne formidle det
rundt i lokalområderne og i samarbejde med Folkeuniversiteterne kunne I arrangerer en oplysende
foredragsserie til gavn for bygningskulturen.
Bladet By og Land kunne samtidig udkomme som temanummer om emnet.
Bladet By og Land er under stadig udvikling. Der arbejdes på en lille opstramning med flere sider og et
kraftigere omslag. Stille og roligt udvikler det sig. På annoncesiderne kunne vi ønske, at der skete noget
mere, men her har vi ikke været gode nok, det er et svært marked, hvor der er hård konkurrence om de
relevante annoncekunder.
Jeg vil her benytte lejligheden til at orienterer om at Lars Uldahl, fra bestyrelsen i eftermiddag orienterer om
uddeling af blade fra mange årgange.
Vi undgår ikke at tale om økonomi i denne beretning.
I flere af bladets ledere har bestyrelsen orienteret om rettidig omhu, og besparelser der blev foretaget i alle
kroge og hjørner.
Denne økonomiske saneringsmodel har haft den tilsigtede virkning. Landsforeningen regnskab udviser nu et
absolut tilfredsstillende resultat for regnskabsåret 2007, men det betyder dog, at vi også fremover skal
udvise forsigtighed.
Resultatet viser vi et meget tilfredsstillende, tæt på 110.000 kr. på plus siden, tak til jer der har arbejdet med
for at opnå dette.

Jeg vil samtidig beklage vore problemer med, at få regnskabet fravristet vor regnskabskonsulent, det
lykkedes 8 dage før generalforsamlingen skulle afholdes her i Holbæk.
Torben har afhentet det i Nakskov og bragte det til Løgumkloster, en tur på tværs af det sydlige danmark, så
det kunne fremlægges her i dag.
Derfor har vi kun kunne skrive en kort meddelelse på foreningens hjemmeside, der orienterede om at det
var et positive regnskabs resultat.
Jeg føler at regnskabskonsulenten har forvoldt os vanskeligheder i de to år hvor ansvaret har været denne
bestyrelses.
Derfor tog vi initiativ til ansættelsen af Grethe, der kunne tage sig af den daglige bogføring, og
efterfølgende har vi nu regnskabet inden murerne, siden august 2007.
Vi skal senere vælge en ny revisor, og så tror jeg vi har fuld kontrol over denne vigtige funktion.
Vi kunne hurtigt mærke effekten, af at regnskabet var kommet ind i sekretariatet, vi får måned for måned
forelagt den økonomiske situation.
En tak til Torben for din ihærdige indsats, og en tak til Grethe for din pligtopfyldende interesse for sagen,
du siger regnskabet skal være klar til tiden.
Med det samme vil jeg sige, nej I betaler ikke for meget i kontingent, nej I betaler ikke for meget for bladet.
Landsforeningens økonomi skal konsolideres, vi skal udvikle foreningen, vi skal styrke sekretariatet, og den
frivillige arbejdskraft skal afvikles i takt med, at vi kan betale for den.
Vi har behov for bedre kontor rum.
Vi har en yderst anstrengt situation, bestyrelsens medlemmer lider under dårlige økonomi, de afholder
udgifter landsforeningen rettelig burde dække lidt af, vi står nærmest i en omvendt Lykke Rasmussen
situation, her er det vanskeligt at opnå godkendelse af udgift bilag.
Det er besluttet at vi ikke længere dækker rejseudgifter i forbindelse med aktiviteter for Bygningskultur
Danmark.
Parolen er efter Kennedys citat.
Spørg ikke om, hvad kan jeg få ud af foreningen.
Men spørg om, hvad kan jeg gøre for foreningen.
Er denne forståelse ikke til stede så må vi finde en løsning.
Pt. skaber det økonomiske positive resultat nu mulighed for at komme i dialog med de fonde vi opfatter der
vil være interesseret i, at støtte den gode sag, bevaring af bygningskulturen.
Vi har følere ude det er som at være til eksamen, vort oplæg er en noget for noget situation, under mottoet
industrien støtter bygningskulturen. Vi håber på et givtigt og frugtbart samarbejde.
Det skal her nævnes at Grethe i efteråret på eget initiativ søgte Nodea fonden om tilskud på kr. 35.000. Vi
har takket Grethe og Nordea for beløbet.
Landsforeningen vil gerne igangsætte en hverve kampagne for personlige medlemmer, målet er, at
landsforeningen skal være selv finansierende ved hjælp af medlems kontingenter, vi vil hverve de personer
der vil støtte den gode sag med et medlemskab af Landsforeningen for 260 kr.
Landsforeningen skal have et økonomisk grundlag der kan opfylde målsætningen, at blive en
selvfinansierende forening der kan være til gavn og glæde for de mange lokalforeninger.
Vi ved Lokalforeningerne har meget svært ved, at bidrage yderligere til Landsforeningen. Vi mærker der er et
voksende behov for større service, da sagerne bliver mere og mere komplicerede at håndtere i de nye
storkommuner. Derfor må vi som Landsforening være på forkant og udvikle økonomien yderligere i de
kommende år. Det er også nødvendigt at skabe en egenkapital.
Vi vil med rettidig omhu, varsko en lille forhøjelse af for kontingentet til lokalforeningerne med virkning fra
2009.

Vi foreslår en stigninger på 5% af årskontingentet.
600 kr. til 630.kr.
1200 kr. til 1260.kr.
1800 kr. til 1890.kr.
Bladet vil samtidig stige med 5 kr. pr. abonnement.
På sidste års generalforsamling blev det pålagt bestyrelsen at foretage justering og forenkling af foreningens
vedtægter til godkendelse på generalforsamlingen 2008. Vedtægterne med justeringer har kunnet læses på
foreningens hjemmeside siden d. 22. april.
Under punkt 8 ifølge dagsorden. Vil Peter Hee under dirigentens ledelse, fremlæg justeringerne hvor de
redegøre for de enkelte punkter.
Landsforeningen deltager aktivt i arbejdet omkring Bygningskultur Danmark. Kaldet BKD, BKD er nu er
under rekonstruktion.
Præcist hvad dette vil føre til vides endnu ikke, men vi håber, at der er en afklaring inden september.
Præsidiet har nedsat et forhandlingsudvalg, umiddelbart udviste jeg ikke den store interesse for at deltage i
udvalget, efterfølgende er jeg blevet orienteret om, at det er blevet bemærket, og at det er ønskeligt at vide
hvor Landsforeningen står.
I korte træk blev BKD dannet for at kunne tjene penge til bygningskulturens sag, en smuk tanke, så
foreningerne havde en paraply organisation der kunne udfører service opgaver og markedsfører
foreningernes idegrundlag.
Oplægget er nu at det er ønskeligt at lægge afstand mellem foreningerne og virksomheden, et ønske af
politiske grunde. Men foreningerne skulle fortsat være majoritets ejer, og overskuddet skulle kanaliseres
over til foreningernes interesser.
Nu arbejdes der med en model hvor virksomheden løskøbes, og vi får et beløb.
Min personlige mening er. Den oprindelige tanke er fortsat god, vi kan acceptere et vandtæt skot mellem
virksomhed og foreninger.
BKD har været en underskuds forretning fra dag et, man kan undre sig, med et årligt tilskud på 5 millioner
årligt gennem fem år, ja det kræver et særligt forretningstalent,
Jeg er kritisk indstillet over for BKD. Jeg er næstformand men i princippet er jeg holdt ude for enhver form for
indflydelse, en arvet position.
BKD trænger i korte træk til en oprydning, med en fast hånd. Kan vi ikke få det mener jeg vi skal træde
tilbage.
Jeg er indstillet på at tage en tørn i forhandlingsudvalget, og jeg vil åbent orientere jer om resultatet. Så må
vi tage stilling til resultatet og derfra vurdere vor videre stilling til et fortsat medlemskab.
Kulturministeriet har nedsat et udvalg til revision af fredningsloven, udvalget skal bl.a. klarlægge
forholdene omkring fredning og bevaring af bygninger. Landsforeningen er repræsenteret i udvalget med
Søren Vadstrup og vi fornemmer, at vor stemme bliver hørt. Udvalget forventer at afslutte sit arbejde i løbet
af 2008.
Søren vil på årsmødet orientere om arbejdet.

Det Særlige Bygningssyn.
I det har vi en plads, og jeg vikarierer i sygnet da det er en plads Liselotte Mygh ønskede at fortsætte i.
Arbejdet i synet foregår i flere lag, det er spændende og lærerigt at høre synets 11 andre medlemmers
vurdering af de bygninger der indstilles til fredning, jeg mener vi fra landsforeningen har en høj rate for
gennemførte sager der indstilles til fredning.
Det andet lag er, at man som formand får skabt et godt udadrettet netværk. I forhandlinger om
Landsforeningens rolle føler jeg det også spiller en rolle til omverdenen at vi har denne plads.
Jeg nævnte min plads var et vikariat for Liselotte Mygh. Jeg vil ikke undlade at hilse fra Liselotte, for knapt 2
måneder siden talte jeg i telefon med hende, hun havde det skidt, og lå på rigshospitalet til yderligere

undersøgelser. Jeg er siden blevet orienteret om, at Liselotte nu er overført til Diakonnissestiftelsen på
Frederiksberg. Jeg vil opfordre til at vi sender hende en hilsen med en buket.
Landsforeningen har i året, der er gået deltaget og støttet lokale foreninger i deres lokale områder. Vi
deltager ud fra de resurser, vi råder over. Typiske sager er indsigelser vedrørende lokalplaner og
nedrivningesansøgninger for bevaringsværdige bygninger.
Forslag til fredning af et ældre bygningsværk i en lokalforenings område hører til de mere almindelige
henvendelser som fredningsudvalget vurderer og drøfter med lokalforeningen.
Køge og Skagen har begge meldt sig med sager der kræver ambulance tjenester, det er opringninger
søndag aften, i morgen tidlig går entreprenøren i gang med at vælte en fredet bygning - - -.
I Køge er der for eks. netop nu en lokalplan omkring en bebyggelse ved Køge Å. Lokalplanområdet ved åen
er i middelalderbyens yderområde. Borgernes indsigelser vedrører bebyggelsens karakter og materialevalg,
nogle mener endvidere, at bebyggelsen vil lukke for meget for adgang til åen. Landsforeningen har støttet
borgerne bl.a. med en indsigelse til Køge Kommune.
Vi får jævnligt henvendelser fra borgere om angreb på bevaringsværdige bygninger. Mange af disse borgere
er ikke medlem. I de tilfælde hjælper vi, hvis vi finder sagen væsentlig, men vi griber også chancen til at
presse på for at få dem som medlemmer i lokalforeningen eller i Landsforeningen.
Vi må erkende at resurserne p.t. begrænser vore muligheder og medlemmerne må alt andet lige komme
først.
Vi har formidlet kontakt mellem TV2 Lorry om et indslag, hvor TV2 Lorry vil belyse sagen over for seerne.
Landsforeningens medvirken er ikke synlig i alle de sager, som vi er indblandet i. Ofte vil det være bedst at
de lokale træder synligt frem, men i den slags sager har vi tit været på banen i den forberedende fase.
I debatten omkring Holmens Kirke i København har vi støttet sagen med et brev til Kirkeministeren, og
påpeget hvad der sker med opførsel af graverbygninger på kirkegårde rundt i landet, og frasalg af
præstegårde til skade for kulturmiljøet og helheden rundt om kirkerne. Yderligere har vi fået optaget en
artikel i Jyllands Posten, der belyste problematikken omkring de ikke frede kirker, der er vor ældste
bygningskulturarv.
Have- og Landskabsudvalget har lagt mange resurser i Nellemanns have i Sæby, sammen med Hanne
Heilmann.
Udvalget har aktivt deltaget i møder i Ærøskøbing med Museet, Borgmesteren og formanden for Teknisk
Udvalg. Man ønsker, at bevare det gamle overdrev, der strækker sig fra Møllebakken ind til bygrænsen, et
område der stærkt markerer skellet mellem by og land. Dette vil Kirsten Lund Andersen senere på årsmødet
orientere om.
I Sønder Jylland arbejdes der med bygningerne i perioden 1864-1920 (+20) Det er et projekt Peter Hee er
meget engageret i og vil redegøre for det under årsmødet.

Vi fik også sagt tak til Dronning Margrethe for majestætens nytårstale.
På vegne af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur vil jeg gerne takke Deres Majestæt for den
opmærksomhed Deres Majestæt i Deres nytårstale 2007 tildelte betydningen af en større kulturforståelse for
vor bygnings- og landskabskultur i Danmark.
Det er netop denne betydning og forståelse, der er idegrundlaget for Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur. Landsforeningen gør et stort arbejde for bevaringen af arkitektoniske og kulturhistoriske
værdifulde bygninger samt bevaring af bymiljøer og karakteristiske landskaber. - - Foreningen har i en periode været uden fredningsmedarbejder. Stillingen forventes at være besat fra den 1.
august.
Udsendelse af nyhedsbrevene har ligget stille grundet den stramme personalesituation. Men der er nu
kommet gang i udsendelserne igen. Husk at tilmelde jer som modtager af denne form for elektronisk post
ved at meddele sekretariatet jeres mailadresse.

Vi vil efterlyse et initiativ fra lokalforeningerne, er der et par medlemmer med talent for arbejdet med
oprettelsen af en hjemmeside, hvor alle lokalforeningerne kunne lægge deres aktiviteter ud, så medlemmer
fra andre områder kunne deltage eller det kunne give inspiration for tilsvarende tiltag andet sted i landet.
Måske vi også kunne oprette en block, for udveksling af synspunkter. Arbejdet udføres fra bopælen, meld
jeg til sekretariatet og vi finder en model for hvordan vi kommer videre, Per Godtfredsen er i første fase
ankermand på projektet.
Som omtalt i første afsnit, har bestyrelsen taget en række initiativer der både kan styrke Landsforeningens
markering og som har forbedret vor økonomi, men vi skal også have visioner for det kommende år.
Fokus områder for bestyrelsesåret, 2008- 2009.
Økonomien er nu i en god gænge. I det kommende år skal der arbejdes med foreningens strategi, visioner
og arbejdsplaner, som også er omtalt her i beretningen.
Der skal ses på organisationen, på Landsforeningen, og udvalgsstruktur. Kontakten mellem Landsforeningen
og medlemsforeningerne / medlemmerne skal yderligere styrkes.
Næste års generalforsamling 2009 afholdes i Randers. D. 5- 7. juni. Det lidt sene tidspunkt skyldes hotel
kapaciteten.
Årsmødet i 2010:
Her er der flere muligheder som vil blive fremlagt til afgørelse under dagsordenens punkt 7.
Her på slutningen af beretningen vil jeg takke alle jer der arbejder flittigt i Lokalforeningerne for vor fælles
sag bevaring af de Bygnings- og Landskabskulturelle værdier.
Det har glædet mig at møde gamle som mange nye ansigter der nu begynder at deltage i vore aktiviteter.
Jeg vil også takke mine bestyrelses kollegaer og udvalgsmedlemmerne som yder en indsats for foreningen,
på alle niveauer.
Og tak til alle jer der deltager her i årsmødet.

Forslag til hvor der kan afholdelse årsmøde i 2010.
Kalundborg har meldt sig.
Bemærkning, vi er opmærksom på, at det atter er på Sjælland, hvor vi i 2008 er i Holbæk, Forslag, det er et
projekt vi gerne vil vende tilbage til om et par år.
Bornholm har meddelt de gerne vil være arrangør af et årsmødet i 2010, det kan afholdes i Svaneke, NielsHolger Larsen tilbyder sig som tovholder.
Sydfyn, Fåborg har meldt sig som vært for 2010, måske Fåborg kunne overtales til at være vært i 2011.
______________________________________

Årsmøde lørdag eftermiddag kl. 13:30 – 15.
Per Godtfredsen
Peter Hee
Søren Vadstrup
Kirsten Lund Andersen.

Festmiddagen
Vi i bestyrelsen har glædet os til denne generalforsamling, den linie og strategi vi lagede for to år siden
føler vi det er lykkes, som har Torben udtrykker det, rorpinden er krænget over på den rette kurs, nu sejler vi.
I By og Lands leder nr. 74 skrev jeg, På rette kurs, jeg gav udtryk for at en trimningsproces er igangsat for en
rekonstruktion, og når den er overstået er næste trin at udvikle organisationen til en markant aktør på
bygnings- og landskabskulturens område. Den proces skal vi nu til at sætte i gang, og det vil i høre mere om
i det kommende år.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig
Fremover er pladserne fordelt i bestyrelsen.
Kasser.
Næstformand.
Og Formand.
Det første bestyrelsesmøde afholdes d. 19. juni kl. 15. 30 i Borgergade. På dette møde sammensætter vi de
øvrige udvalg.
Er der nogle her blandt de tilstedeværende der ønsker at deltage i et udvalg så hører vi gerne fra jer.
Bygningerne er foreningens idegrundlag, det er der vi koncentrerer kræfterne.
Jeg husker endnu på formandsmødet i Svendborg hvor der blev foreslået et navneskift, til
Landsforeningen for Bygningskultur, det blev øjeblikkeligt afslået.
Nu fik vi belyst synspunkter vi ikke tidligere havde hørt om, det var fra lokalforeningerne i landområderne, de
arbejder med gamle sti forbindelser, det kunne være rednings stier langs Vestkysten, eller den gamle
mælkevej mellem landejendommene, den store gamle sten som en trold havde lagt på stedet og et sagn
knyttede sig til stenen, og der var den gamle eg, hvor man vidste en svensk soldat havde gemt sig i den
under en flugt, kort sagt spor og overtro i landskabet.
Et emne man bør havde forståelse for, det sætter tankerne i gang og måske vi skulle være mere
opmærksom på emnet.
Argumentet var bevar navnet Bygnings- og Landskabskultur.
Fra Løgumkloster fik jeg tilsendt et lille hæfte I havde udarbejdet om stier og smukke ture i jeres område. Det
er en poetisk og smuk lille tryksag tak for den.
Vi må eksperimentere og prøve nyt i Landsforeningens regi, den korte generalforsamling efterfulgt af
årsmødets hvor udvalgene fremlægger deres arbejde og virke gennem året.
Dagen blev afsluttet med eftermiddagens paneldiskussion der er et nyt og flot tiltag, jeg har forstået at i
Randers vil I prøve noget tilsvarende, Når vi til næste år mødes i Randers,
d. 5.6. og 7. juni.

