Bestyrelsens beretning for 2010-11
(Aflægges ved årsmødet på Nørre Vosborg lørdag d. 14. maj 2011).
Årsmødet i maj 2010, som fandt sted i Svaneke, oplevede vi som rekordstort med over 100
deltagere. Vi håber, at tendensen fortsætter. Der er allerede nu pæn interesse for dette årsmøde.
På grund af mange opfordringer starter vi også i år fredag kl. 13 med en kulturbustur til egnen
omkring Nørre Vosborg. I kan læse om årsmødeprogrammet i bladet By & Land fra marts 2011 og
på Landsforeningens hjemmeside.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste års generalforsamling bestået af Bent Falk Jensen (formand), Søren
Vadstrup (næstformand), Torben Lindegaard (kasserer) og Per Godtfredsen, Peter M. Hee, Martin
Jonø og Anders Myrtue som ordinære medlemmer. Suppleanterne er: Karen Margrethe Olsen og
Henriette Soja.
Følgende er på valg i år:
Peter M. Hee, Torben Lindegaard og Anders Myrtue. De modtager alle genvalg. Suppleanterne
Karen Margrethe Olsen og Henriette Soja modtager også genvalg.
Udvalgene
I beretningsperioden har bestyrelsen haft nedsat følgende underudvalg:
1. Forretningsudvalg
2. Frednings- og Bevaringsudvalg
3. Have- og Landskabsudvalg
4. Planudvalg
5. Redaktionsudvalg
6. Vedtægtsudvalg (ad hoc-udvalg)
7. Kommunikations- og mediestrategi (ad hoc)

Frednings- og bevaringsudvalget
Formand er Per Godtfredsen.

Have- og Landskabsudvalget

Formand er Kirsten Lund Andersen.

Planudvalget

Formand er Susanne Koch.
Bestyrelses- og udvalgsaktiviteter
I 2010 er der blevet afholdt X bestyrelsesmøder.
4 møder i Forretningsudvalget.
6 møder i Frednings- og Bevaringsudvalget.
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6 møder i Have- og Landskabsudvalget.
4 møder i Planudvalget.
3 møder i Redaktionsudvalget.
Udvalgenes beretninger er lagt ud/bliver lagt ud på hjemmesiden.
Udvalgene fungerer godt og har et højt aktivitetsniveau.
Udvalgsmedlemmerne gør en stor, frivillig indsats for Landsforeningen.
Landsforeningen har 31 aktive medlemmer i bestyrelse og udvalgene, og vi har altid plads til flere,
der gerne vil bidrage med deres kompetencer. Tak til alle jer, der yder denne indsats. Vi kan se på
resultaterne, at det nytter.
Internatmødet er gerne det første bestyrelsesmøde, der afholdes i et nyt virksomhedsår. Det
blev i 2010 holdt i Raadvad en week-end i juni med Søren vadstrup som vært. Der var denne gang
indlagt et møde med prof. Bjørn Nørgaard, som fremviste sin bebyggelse ”Bølgen” på
Bispebakken.
På internatmødet planlagde vi Landsforeningens udadvendte aktiviteter, bl.a. formandsmøder,
inspirationsmøder og et stormøde for alle. På internatmødet planlagde vi også det kommende års
aktiviteter for bestyrelsen og udvalgene.
Et nyt tiltag
Bestyrelsen har i mange år ønsket at lave en årlig kulturrejse med 2 overnatninger. Det forsøger vi
i dette år.
Første tur er i arkitekten C.F. Hansens fodspor. Det er en 3 dages tur København – Altona sidst i
august, hvor vi undervejs ser på C.F. Hansens bygninger. Turen arrangeres i samarbejde med
Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring.
Der har fra den første dag, den blev annonceret i bladet og i nyhedsbrevet, været meget stor
interesse for at deltage i den. På få dage var alle pladser solgt. Der er en venteliste, som man kan
skrive sig op på. Landsforeningen forsøger at tilrettelægge en tilsvarende tur på et senere
tidspunkt.
Foreløbig tyder alt på, at vi vil fortsætte med lignende ture.
Bladet By & Land er et af Landsforeningens flagskibe, som vi løbende udvikler på. Jeg håber, I
har bemærket det gennem de sidste par år. Målet er, at bladet skal være bygningskulturens blad.
Medlemmerne og andre abonnenter skal her kunne følge med i fortidens og nutidens
bygningskultur, samt i det aktuelle stof, der rører sig i og omkring bygningskulturen.
Nyhedsbrevet er en anden platform, der her og nu orienterer om forskellige emner. Vi vil
opfordre foreningerne til at indsende stof fra lokalområderne, der har almen interesse.
Et nyt tiltag inden for kommunikationen
Vi bliver jævnligt spurgt om, hvad gør i for de unge. Skulle der være et medlem, der har lyst til at
være iværksætter på Landsforeningens vegne eller nogen, der har gode ideer, vil vi meget gerne
høre fra dem. Vi har bl.a. planer om at tage kontakt til andre grupper end vore medlemmer. Vi
tænker her bl.a. førstegangskøbere af en bolig og gerne unge mennesker.

Vi tænker på at oprette en Facebook-profil, hvor der kunne være debat om bygningskultur og
meninger, der kan udveksles som læserbreve på denne platform.
Hjemmesiden kan styrkes, og det vil den blive, selv om vi er glade for den, som den er lige nu.
Men der er altså forandringer under forberedelse. Hjemmesiden orienterer overordnet om
Landsforeningen og dens virke.
Økonomien
Landsforeningen kom godt ud af 2010 med et tilfredsstillende regnskabsresultat. Vi har igen
strammet grebet om økonomien i rette tid, så vi atter kan fremlægge et regnskabsoverskud.
Bag det gode årsresultat ligger bl.a., at Torben Lindegaard udførte et fint turprojekt for
Bygningskultur Danmark, som tilførte foreningen et pænt dækningsbidrag, og et særnummer af By
og Land for projekt 2015 lettede også på økonomien, da vi fik sponsorstøtte til det.
Vi vil gerne kunne foretage nogle flere udadvendte aktiviteter, men det må vente til, der er helt ro
om økonomien. På grund af særlige omstændigheder er sekretariatet vokset, og noget tyder på, at
vi må nærlæse og gennemtænke situationen.
Bestyrelsen bestræber sig fortsat på at opfylde visionerne, men de økonomiske resurser er ikke
stærke nok til at løfte alle de store opgaver. Vi forsøger at gøre det så ansvarligt som muligt inden
for de økonomiske rammer, vi har.
Vi har desuden indgået et samarbejde med PBS. Det betyder, at kontingentet fremover kan
betales via Bankernes Betalingsservice. Det vil betyde en økonomisk besparelse i sekretariatet, og
databasen vil styre medlemskartoteket, hvilket betyder, at en rettelse et sted har effekt i hele
systemet. Det vil spare sekretariatet for mange timers arbejde fremover.
De varslede lukkedage på kontoret blev ikke til noget, da vi fandt anden løsning. Der har derfor
ikke været mærkbare ændringer eller driftsforstyrrelser for medlemmer eller til omverdenen.
Fra 1. september i år vil der igen være normal bemanding.
2015 er et Realdaniaprojekt, som Landsforeningen er blevet opfordret til at deltage i. Projektet
støtter bygningskulturen på mange niveauer, og der er afsat omkring 70 millioner kr. til det.
Ideen med Landsforeningens deltagelse var at inddrage de mange lokalforeninger i nogle af
projektets aktiviteter. Lokalforeningerne kan bidrage med deres kompetencer i lokalområderne,
men indtil nu er det ikke lykkedes os at komme på banen. Der er en omstrukturering på vej, som
skulle bedre på det.
I projektet indgår en gennemgang af Danmarks fredede bygninger, som KUAS er i gang med. Vi
vil gerne bidrage til dette projekt, f.eks. med en lille lokal udstilling, der vil kunne orientere
lokalområdet om, hvad der er igangsat omkring registreringen af de fredede bygninger. Borgerne
vil blive orienteret, og enhver positiv omtale af bygningskulturen styrker lokalområdets interesse
for bygningskulturarven.
Det at eje en fredet bygning er noget særligt, da man ejer noget af den nationale kulturarv. Det er
det budskab, vi skal gentage over for omverden.
Revisionen af Bygningsfredningsloven har åbnet for nye tiltag. Et af de væsentligste tiltag er,
at vi nu kan frede vigtige byrum, et torv, en bypark eller et gadeforløb. Der er mange kulturhistoriske lokaliteter, der kan komme i spil.
Et forslag til lokalforeningerne kan være, at vi sammen registrerer købstædernes byparker, de har
deres egen historie, nogle tilbage fra middelalderen. Mange har mistet deres oprindelige funktion,

og mange kommuner ser nu muligheden for at anvende dem som centralt beliggende
byggegrunde.
Eksempelvis var det tanken, at man i Odense Bypark ville opføre et teater i byparken, men det
blev afvist. I Esbjerg blev der opført et musikhus i byparken. I Kalundborg blev den gamle
Møllebakke fredet af Danmarks Naturfredningsforening, godt hjulpet på vej af den lokale
bevaringsforening. Dette område havde gennem nogle århundreder udviklet sig fra møllernes
område til dyrskueplads og landbrugsudstillingsplads, cirkus m.m. En købmand bekostede
omlægningen til bypark, hvor et eksisterende traktørsted med en dansesal indgik i projektet.
I 2005 gik initiativrige investorer i gang med et boligprojekt, som blev stoppet, og parken blev
fredet. Det er eksempler. der viser, at byens grønne lunger også har en kulturhistorie, der bør
beskrives.
I Kalundborg er pladsen foran Vor Frue Kirke ved at blive fredet. Dens karakteristiske
havearkitektur er tegnet af arkitekt C. Th. Sørensen. Byrummet er et fint udtryk for, hvor nyt
møder gammelt. Denne fredningssag er den første, der er gennemført efter revisionen af
bygningsfredningsloven, og tak til Kirsten Lund Andersen og hele Have- og Landskabsudvalget
samt KUAS for denne fredning samt et tillykke til Kalundborg.
Forholdet til Kulturarvsstyrelsen
KUAS er vor samarbejdspartner gennem de tætte bånd, vi har omkring fredningsarbejdet. Det er
et arbejde, som vi i Landsforeningen tager meget seriøst, da det er vores bidrag til bevaring af
bygningskulturarven.
Vi får mange gode oplæg fra lokalforeningerne og de personlige medlemmer ude i landet til forslag
til bygninger, man ønsker fredet. Fredningsudvalget er det filter, der ser på forslagene og tjekker,
om de kan komme gennem nåleøjet hos Det Særlige Bygningssyn.
Som medlem af Det Særlige Bygningssyn glæder det mig med det varierede udvalg af bygninger,
Landsforeningen fremsender. Vi skal ikke kun fremsende sikre vindersager, vi skal også teste
grænserne. For mig var det uforståeligt, at vores forslag om fredning af retsbygningen i Holstebro
blev afvist i Det Særlige Bygningssyn. Bygningen er tegnet af 3 X Nielsen i 1990’erne som en fin
repræsentant for postmodernismen. Arkitektforeningen roste i sin tid bygherren for de visionære
tanker med en opfordring om at fortsætte i det spor. Den bygning er fortsat noget særligt.- Tak til
FBL i Holstebro for, at I foreslog retsbygningen.
Projekt Bevaringsværdige Bygninger
Dette startede i 2008. Formålet var og er at få oprettet et bygningsbevaringsråd i alle kommuner
med deltagelse af Landsforeningens lokalforeninger, de lokale museer og andre. Arbejdet er det
lange seje træk, men der arbejdes godt med projektet, og kommunerne er interesserede.
Projektet er beskrevet i BY og Land nr. 88. Projektansvarlige er Per Godtfredsen og Søren
Vadstrup.
Projekt FBB-Databasen med aktuelle fotografier
I samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og en lokale kommune (Vordingborg kommune) er der
foretaget et testprojekt for udbygningen af FBB-Databasen med aktuelle fotografier, gamle
fotografier, arkivoplysninger osv. samt i den forbindelse også få gennemført en opdatering og
revision af SAVE-registreringerne i kommunen. Projektansvarlige: Per Godtfredsen og Søren
Vadstrup.

Projektet blev afprøvet her i sommeren 2010 i den ny Vordingborg storkommune, nærmere
beskrevet med Præstø by som prøveklud. Det foregik ved et tæt samarbejde mellem
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kulturarvsstyrelsen, Bevaringsforeningen for
Præstø og Omegn, Lokalhistorisk arkiv i Præstø og Vordingborg Kommune.
Lokale ildsjæle fra Præstø har stået for at starte og gennemføre projektet. Karen Margrethe og
hendes netværk har arbejdet energisk for dette pilotprojekt. Kulturarvsstyrelsen har ydet støtte i
form af både økonomi og rådgivning og været rorgænger igennem hele processen.
Det overordnede formål er, at fotomaterialet lægges ind i Kulturarvsstyrelsens database med
oplysninger om bevaringsværdige bygninger, i daglig tale kaldet FBB. FBB er et værktøj, der giver
borgere, politikere og embedsmænd i kommunerne et overblik over bevaringskvaliteterne af de
pågældende bygninger og bevaringsværdige sammenhænge i byer.
Registeret er allerede en stor hjælp, når der skal træffes beslutninger om en enkeltstående
bygning og ved udarbejdelse af forskellige byudviklingsprojekter. Det er ingen hemmelighed, at
opdatering af FBB er en kommunal opgave. Hidtil har det ikke været muligt at få opgaven løst.
Hvem ved, måske med hjælp fra lokale foreninger, vil det blive en overkommelig opgave.
Projektet videreføres nu i de øvrige købstæder i Vordingborg kommune, fortsat i samarbejde med
lokalforeningerne og de lokalhistoriske arkiver.
Da der også skal være plads til udvalgenes beretning, stopper jeg her med formandsberetningen.
Spørgsmål til beretningerne besvares samlet.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Bent Falk Jensen

