Generalforsamling i Randers 2009.

Formandens mundtlige beretning for 2008 – 2009

Velkommen til Årsmøde og generalforsamlingen her i Randers. Det er glædeligt at se
I er så mange fremmødte, kendte ansigter og nye er dukket op, jeg fornemmer kredsen er
vokset, og den vej skal det bevæge sig. Hjerteligt velkommen til jer alle sammen.

Landsforeningen kom ud af 2008 med et superflot regnskabsresultat, syntes vi i
bestyrelsen, og egenkapitalen er genetableret.
Dette er sket i kraft af bestyrelsens fortsatte, målrettede effektiviserings- og
besparelsesbestræbelser – og et fortrinligt samarbejde mellem de gode medarbejdere vi
har i sekretariatet, Grethe Gottlieb Jensen, der styre bogholderiet, kassereren er
bestyrelsesmedlem Torben Lindegaard og foreningens revisor, Vagn Jacobsen.
Der skal lyde en stor tak til jer for en god indsats.
Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, så økonomien må fortsat følges tæt,
ligesom yderligere indtægter er en forudsætning for at kunne realisere de visioner, som vi
arbejder med i bestyrelsen.
Særligt vigtigt er en styrkelse af sekretariatet, hvor alt det administrative arbejde i alt for
høj grad belaster de to ansatte, hvis primære opgaver jo er økonomi og bogføring og det
bevarings- og fredningsfaglige udføres af vor faglige medarbejder arkitekt Nanna
Uhrbrand. Nanna og Grethe deler de øvrige forefaldne sekretariats opgaver. Claus
Jørgensen er deltidsmedarbejder og er pt. knyttet til sekretariatet 15 timer ugentligt, som
free lance
Også en tak til jer for jeres altid venlige og positive holdning til opgaverne og os i
bestyrelsen.
Et tiltag i 2008, der både har sparet foreningen for penge og effektiviseret
bestyrelsesarbejdet er at vi har lagt bestyrelses- og udvalgsmøder i forlængelse af
hinanden – i dagtimerne. Det giver mere effektive møder og sparer rejseomkostninger.

Blad, hjemmeside og Nyhedsbrev
Landsforeningen kommunikerer udadtil og til medlemmerne gennem tre medier: Bladet By
& Land, vores hjemmeside og et Nyhedsbrev.
Bladet har skiftet redaktør. Allan Tønnesen er efter en årrække som redaktør af By & Land
blevet afløst af Helge Torm.
En stor tak til Allan for et fint arbejde gennem årene. Helge Torm har vist, at han magter at
fortsætte i samme fine stil. Der er foretaget mindre ændringer, hvad der er naturligt i en
dynamisk verden.
Og der vil givetvis komme flere ændringer hen ad vejen, idet der er nedsat et
redaktionsudvalg, som sammen med redaktøren skal de løbende udvikle bladet. Vi har i

øvrigt skiftet trykkeri, for at optimere bladet og få mere for pengene, for samme pris har
kunnet øge sidetallet med fire sider og samtidig få et kraftigere omslag.

Bladet betragter vi som et meget vigtigt ben af landsforeningens kommunikation til
omverdenen, bladet er også det vigtigste formidlingsorgan for bygningskulturen i al
almindelighed. Derfor er bladet under konstant overvågning.
Vi er lydhøre over for forslag til nye tiltag for bladet. En styrkelse af bladets visuelle
identitet er igangsat.
Jeg vil ikke undlade at komme med en stæk opfordring til gøre opmærksom på at, mange
af medlemsforeningernes medlemmer bør gøres opmærksomme på, at de med fordel kan
tegne et års abonnement på 4 nummer årligt til en fordelagtig medlemspris, 4 nummer 75kr. årligt frit leveret.
Bladet trykkes i 7500 eksemplar, vi er godt og vel 12.000 medlemmer, Derfor vurderer vi at
muligheden for at komme ud til en endnu bredere kreds skulle være muligt.

Ved årsskiftet lancerede vi en helt ny hjemmeside, den er på samme måde et vigtigt
kommunikations led til omverden, den skal også fremover løbende udvikles så den er
brugervenlig.
Målet er at hjemmesiden skal være et værktøj der også kan anvendes af
medlemsforeningerne, de skal kunne orienterer om deres lokale arrangementer med link til
den lokale forenings hjemmeside m.m.
På hjemmeside er der bl.a. et Danmarkskort med en oversigt over og links til alle
lokalforeningerne, og disses hjemmesider, så nu er muligheden tilstede for at følge med i
hinandens aktiviteter, brug den.
Vi er opmærksomme på at ikke alt fungerer helt optimalt, der er for lang vej ind til det man
søger efter og det er vanskeligt at finde, bliver der sagt. Det vil der blive arbejdet med.

Nyhedsbrevet er nok det der står for tur til en justering, og forbedring, interessen for
orientering via nyhedsbrevet er blevet en succes, dem der ønsker denne løbende
orientering tilmelder sig på vor hjemmeside, www.byogland.dk og efterfølgende kommer
der informationer engang imellem om nyt fra Landsforeningen og Bygningskulturen.
Det er vort fælles projekt at få det til at blive endnu bedre vi forventer I sender materiale
ind til Nyhedsbrevet og Aktivitetskalenderen på den måde styrker I kommunikationen
mellem bestyrelse / sekretariat og foreningens medlemmer.
Det kan gøres endnu bedre, og specielt hvis medlemmerne i større grad sender stof til
Nyhedsbrevet og Aktivitetskalenderen – samt naturligvis løbende ’checker’ hjemmesiden.

Som test forsøg er der udarbejdet en informations folder om foreningen, vedlagt i
mappen. Formålet med tryksagen er at gøre opmærksom på Landsforeningens eksistens
og formål, der er jævnligt henvendelser om at få tilsendt et orienteringsmateriale.
Vi overvejer at udvikle en serie informations foldere om emner inden for vort
interesseområde, eksempelvis kunne udvalgene havde en tilsvarende orienterende folder
om deres indsats og arbejde, samt specielle emner som fra lokalplan til landsplan. Der
skal søges støtte til det.

Bestyrelsens energi skal lægges inde Landsforeningen, vi er den store
landsdækkende paraply organisation for de mange foreninger landet over. Vi har gang i
opbygningen af forskelligartede møder og aktiviteter der skal styrke alle aktive
medlemmers viden om bygningskultur. Vi ønsker at udbygge disse aktiviteter til at omfatte
de aktuelle bygningskulturelle tiltag der sker i samfundet. Der arbejdes nu med et
stormøde med temaet, Bebyggelser i det åbne land, et møde vi forventer afholdt i det
kommende efterår.

Fremadrettede og udadvendte aktiviteter til omverdenen er en mærkesag.
Aktiviteter omkring møder for medlemmerne og med medlemmerne, om hvordan I og vi
synliggøre os i lokalområdet og på landsplan, Landsforeningen skal kunne yde hjælp til
lokalforeningerne i lokalområdet.

Der er foreninger i medlemskredsen vi kunne kalde niche foreninger, de har et
specielt område de varetager, dem ønsker vi også en nærmere kontakt til, vi har meget at
tilbyde hinanden. Vi skal afprøve interessen for det bygningskulturelle forum indkalde til et
møde, de fleste er jo medlemmer hos os.

De personlige medlemmers antal øges stødt og roligt, vi er meget glade for den
gruppe, deres støtte er af stor værdi for os alle sammen, en stor del af de personlige
medlemmer er aktive i foreningens virke, i bestyrelsen er mere end halvdelen personligt
medlem. Personlige medlemmer inviteres til de fleste af Landsforeningens arrangementer,
kun formandsmødet deltager de ikke i.

Udvalg
Som led i Landsforeningens faglige arbejde, har vi gennem mange år haft en række
faglige udvalg, hvori der deltager et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg samt almindelige
medlemmer:
Udvalgene er
1. Frednings- og Bevaringsudvalget
2. Have- og Landskabsudvalget
3. Redaktionsudvalget
4. Vedtægtsudvalget (ad hoc-udvalg)
5. Kommunikations- og mediestrategi (ad hoq)

Derudover fungerer formand, næstformand og kasserer som bestyrelsens
forretningsudvalg.
Efter denne beretning, vil Frednings- og Bevaringsudvalget og Have- og
Landskabsudvalget redegøre separat for deres arbejde.
Hvert udvalg får tildelt 5 minutter til sin beretning.

Landsforeningen har en status hvor vi aktivt deltager i forskellige råd og udvalg, vi har
sidst deltaget i udvalget for revision af Bygningsfredningslov, ved Søren Vadstrup. Vi vil
fortsat gerne deltage i de arbejder inden for virke.
Søren vil redegøre nærmere for dette arbejde under Fredning- og Bevaringsudvalgets
beretning.
Landsforeningen har en plads i Det Særlige Bygningssyn, jeg repræsenterer
Landsforeningen i det udvalg. Møderne afholdes i Kulturarvsstyrelsen, synet er
Kulturministerens rådgivende råd i spørgsmål vedrørende bygningskulturelle spørgsmål.
Erfaringerne herfra vil vi gerne informere medlemmerne om. Det kan styrke sagsgang for
vurdering af de bygninger medlemsforeningerne fremsender til landsforeningen med
ønske om indstilling til fredning. Ved at inddrage medlemsforeningerne kan vi i samarbejde
afsøge lokalområderne for særlige bygningstyper, eksempelvis Jugendbygninger i
Danmark.

Synlighed
Manglende synlighed i den offentlige debat er et problem, som vi arbejder hårdt med. Og
det vil blive bedre. Men rent faktisk har vi været på banen og markeret os i en række
kontroversielle sager – f.eks. Tivoli, Rådhuspladsen og Bryghusprojektet. Vi har haft
foretræde for Trafikministeren for at forsøge at få flyttet Metrostationen ved Marmorkirken
et stykke væk fra kirkens fundamenter. I den slags sager vil der ofte være tale om
koordinerede indsatser, hvor vi ofte opnår mest ved at støtte lokale kræfter, og ikke tage
initiativet bort fra disse.
Endelig mener vi som ”Landsforening”, at vi bør være meget velovervejede med
retorikken, hvis vi ønsker at blive taget alvorligt af beslutningstagere og politikere.

Bestyrelsens strategi for 2009-10
Overordnet ønsker vi at tilrettelægge en fase 2, stabilisering / fundering af
Landsforeningen.

Projekt Bevaringsværdige bygninger
I 2009 vil bestyrelsen fortsætte projekt ’Bevaringsværdige bygninger’, der startede i 2008.
Vi vil presse på for at få oprettet Bygningsbevaringsråd i alle kommuner, med deltagelse af
Landsforeningens lokalforeninger, lokale museer og andre.
Rådet skal være sparringspartner for kommunen i forhold til de bevaringsværdige
bygninger og kulturmiljøer i kommunen. Specielt skal vi presse på for at få oprettet
Bygningsforbedringsudvalg, der kan tilføre økonomiske midler til de bevaringsværdige
bygninger.
I samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og den lokale kommune vil vi stå for
udbygningen af FBB- Databasen med aktuelle fotografier, gamle fotografier,
arkivoplysninger samt i den forbindelse også få gennemført en opdatering og revision af
SAVE- registreringerne i kommunen.
Vi har netop startet to forsøgsprojekter i Præstø og Nyborg, der ser meget lovende ud for
dette arbejde.
Projektet styres af Per Godtfredsen og Søren Vadstrup.

Landsbyprojekt
Et andet emne, som bestyrelsen vil gøre noget for i 2009-10 er landsbyerne. Vores
strategi er her, at de store forandringer, der i disse år sker i landsbyerne, lige så godt kan
spille med en bevarelse af bygningskulturen som mod. Igen handler det om at få SAVEregistreret de bevaringsværdige bygninger og tilført midler til deres istandsættelse gennem
Bygningsforbedringsudvalgene – via et pres på kommunerne og politikerne.
Vi skal derudover have kommunerne til at udarbejde bevarende lokalplaner for
landsbyerne, herunder også veje, stier, beplantning og gærder og andre kulturhistoriske
spor i landskabet.

Vi starter vores ’Landsbyprojekt’ på et Inspirationsmøde den 3. oktober.
I vil modtage materiale herom på nyhedsbrevet.
Her vil, forslag, problemer og muligheder blive linet op. En yderligere mulighed, som
bestyrelsen vil sætte ind i forhold til, er de såkaldte ’Landdistriktsmidler’. De mange EUmillioner heri skal netop gå til udvikling af landsbyerne – ikke specifikt til bygningskulturen,
men til at skabe aktiviteter, jobs og dynamik.
En del af støttemidlerne kan også gå til at støtte frivilligt arbejde, som vores forening jo
netop repræsenterer, så der kan også være grundlag for på denne måde at styrke
lokalforeningernes og Landsforeningens økonomi.
Bevaring af Bygningskulturarven vil i de kommende år blive et mere og mere diskuteret
emne i det offentlige regi, Landsforeningen skal være en vigtig aktør i den sag, vi skal
være i front og forberede strategien.
En styrkelse af sekretariat er nødvendigt, hvis Landsforeningens / bestyrelsens visioner
skal kunne gennemføres som en langsigtet påvirkning af Bygningskulturarven.

Sekretariatet bør styrkes med en halvtids sekretær til varetagelse af de daglige
sekretariatsfunktioner, og til støtte af de fremadrettede aktiviteter.

Flere medlemmer gennem synliggørelse
Formålet med projekterne er, ud over at gavne bygningskulturen direkte med
udviklingsprojekter, er det meningen at synliggøre og skabe sympati for Landsforeningen
og lokalforeningerne, både lokalt og på landsplan.
Synliggørelse er et vigtigt projekt for Bestyrelsens i 2009 og 10. Vi vil forsøge at komme
mere i medierne med vores mærkesager og vi vil selv skabe debat, hvor vi kan komme til
det. Med en øget synliggørelse og kendthed følger forhåbentlig flere medlemmer.
Med flere medlemmer følger en stærkere økonomi. Med en stærkere økonomi kan vi
styrke sekretariatet yderligere, eventuelt med en kommunikationsmedarbejder, og vi kan
derved skabe en positiv opadgående udvikling for foreningen.
Jeg ved, Konen med æggene står her udenfor bygningen, og er til inspiration for gode
tanker
.
Vi satser på et frugtbart og aktivt samarbejde med lokalforeningerne i denne strategi, ikke
mindst fordi den også vil medvirke til at give lokalforeningerne flere medlemmer.
Det er strategiplanen for det kommende år.

Liselotte Mygh
Liselotte Mygh, afgik ved døden kort efter sidste års generalforsamling. Liselotte har i sin
bestyrelses tid ydet en meget stor indsats. Ikke mindst som landsforeningens
repræsentant i Det Særlige Bygningssyn. Liselotte repræsenterede også museerne i
Landsforeningen et bindeled der gennem mange år har været til museerne. Æret være
Liselottes minde.

Jeg vil også sige tak til medlemmerne af bestyrelsen for godt samarbejde i dette
bestyrelses år.
I en periode har Karen Margrethe Olsen fra Præstø Foreningen ydet en frivillig som var til
stor nytte i sekretariatet. Tak til dig Karen Margrethe.
Museumsinspektør Anders Myrtue, blev knyttet til bestyrelsen efter sidste
generalforsamling som bestyrelsens ”bindeled” til museumsverdenen, en rolle som
tidligere er blevet varetaget af andre i museumsverdenen. Din viden har været til stor
gavn, tak for din indsats.
Advokat Henriette Soja har også stillet sin ekspertise til vor rådighed i et par enkeltsager,
det skal du havde tak for, jeg ved din interesse og for Landsforeningen gør at du er til
stede her i dag.

Bygningskultur Danmark På sidste generalforsamling orienterede vi om den
forestående rekonstruktion af Bygningskultur Danmark. Landsforeningen er fortsat
medlem, og det vil vi fortsætte med, men på visse betingelser, så længe vi kan se, at dette
er til gavn for såvel Landsforeningen som bygningskulturen som helhed.
Peter Hee har afløst mig som Visepræsident i Bygningskultur Danmark, jeg må
koncentrerer mig om Landsforeningen i den tid jeg har til rådighed for den sag.
Mit professionelle virke gror og kræver min tilstedeværelse i en højre grad end tidligere.
Vi mærker at interessen for bygningskulturen er stigende, bygningskulturen er en
væsentlig del af vor dagligdag. Vi lever med og i den. Vi skal formidle og fortælle
omverden at, bygningskulturen er vor fælles arv og ansvar.
Tak for at I lyttede.
Frednings og Bevaringsudvalget
Have og Landskabsudvalget
Revision af fredningsloven
Om Bygningskultur Danmark.
Bent Falk
Formand

