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Fredensborg d. 12.maj. 2012. 
 
Bestyrelsens Beretning 2011 på årsmødet i Fredensborg 2012 
 
 
De fleste af de mål vi satte os for bestyrelsesåret 2011-12 er blevet gennemført med pil op, men 
naturligvis er der nogle punkter, hvor vi pilen ligger vandret, og det ikke gik, som vi ønskede det 
på det punkt.  
 
Bestyrelses aktiviteter: 
Vi føler, det har været et travlt år.  
Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvor der efterfølgende skulle følges op på de mange 
beslutninger. 
 
Internatmødet blev afholdt i Kerteminde d. 17-18. juni, på mødet tilrettelagde vi det 
kommende foreningsår med forberedelse af årsmøde i Fredensborg.  
Det er aktiviteter mange af jer har deltaget i.  
Vi nåede også at besøge Romsø ud for Kerteminde, en af mange naturperler blandt de danske 
øer.  
 
Udvalg: Landsforeningen har nu 6 udvalg.  
Der er 29 medlemmer samt 9 bestyrelses medlemmer i alt 38 deltager frivilligt og aktivt i 
foreningens virke. Det er blevet til 25-30 møder. 
Sekretariatet har 2 medarbejder og redaktøren.  
 
Forretningsudvalget, 4 medlemmer. 
Frednings- og Bevaringsudvalget, 7 medlemmer  
Have- og Landskabsudvalget, 6 medlemmer 
Planudvalget, 4 medlemmer 
Redaktionsudvalget, 2 medlemmer 
Nyt udvalg:   
Ny Tids Arkitektur, 6 medlemmer  
 
Årsmødet betragter vi som årets vigtigste møde med generalforsamlingen, hvor vi gennemgår  
det forløbne år med aflæggelse af bestyrelsens og udvalgenes beretninger, og ikke mindst 
regnskabsberetningen.  
Det er på generalforsamlingen, I skal godkende vores indsats. Selvfølgelig fejler vi ind imellem, 
men vi håber, I bærer over med os. 
 
Valg til bestyrelsen er også et punkt, vi tager alvorligt. Det har stor betydning for foreningens 
virke nu og fremover, at I der skal stemme, får valgt de rette personer, der kan samarbejde og 
indgå i det gode team, bestyrelsen er.  
Vi synes selv, at bestyrelsen arbejder godt sammen og er godt kørende.  
 
Medlemsmøder: 
Der afholdes to til tre inspirationsmøder om året. Formålet med temamøderne er orientering og 
dialog med medlemmerne og foreningerne samt formidling og drøftelse af de tiltag, der rører sig 
inden for Landsforeningens og lokalforeningernes virke.  
 
Vi har afholdt et formandsmøde i Odense d.24.september. 
Og et planudvalgsmøde den 4. februar i Korsør med temaet ”Hvad siger planloven” 
 
Begge møder var velbesøgte. Udvalgene vil orientere om de møder i deres beretninger. 
 
Formandsmødet er det forum, hvor vi drøfter og orienterer de lokale bevaringsforeningers 
arbejde. Det kan være sager om det, der sker lokalt, om det der bevæger eller ændrer sig  



 
inden for bygningskulturens område, ændringer i lovgivningen eller erfaringer fra andre sager i 
landet.  
Fremkommer der vigtige ændringer, forslag eller spørgsmål, der kræver en vedtægtsbehandling 
vil de blive fremlagt på årsmødet.  
Det er vigtigt, de først drøftes grundigt på formandsmødet, så det får en positiv gennemarbejdet 
fremlægning for generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen lægger vægt på, at man på de møder opnår en god kontakt mellem lokalforeningerne 
og bestyrelsen. 
 
Inspirationsmøderne skulle gerne være udvalgenes møder, hvor de giver medlemmerne en 
dybere indsigt i de forskellige udvalgs aktiviteter, og med den baggrundsviden kan foreninger og 
medlemmerne trække på udvalgene og medlemmernes kompetencer. 
 
På sidste årsmøde orienterede vi om behovet for et arkitekturudvalg, der kunne understøtte og 
udpege fredningsemner fra tiden ca. 1940 og frem. 
 
Perioden omhandler efterkrigstidens arkitektur, også kaldet velfærdssamfundets 
bygningskultur, vi arbejder med det som Ny Tids Arkitektur. Det er i den periode, det er opført de 
største byggerier i Danmark. Det var udflytningen fra de tæt befolkede bykerner til forstædernes 
nye lyse og lækre boliger. Det er et område, der også har Kulturstyrelsen opmærksomhed. 
 
Udvalget er oprettet i foråret. Det er et snævert fagudvalg med 6 medlemmer. Udvalget har 
afholdt 2 møder. Vi vil orientere mere om arbejdet, om hvordan og hvad vi forventer, I kan 
bidrage med, da vi skal finde emner i hele landet. 
 
De enkelte udvalgsformænd aflægger en beretning om deres indsatsområder og om udvalgenes 
møder i årets løb.  
 
To sider af samme mønt. 
Det er aktiviteterne, der styrker lokalforeningerne og Landsforeningens arbejde. Vi mærker en 
øget interesse for bygningskulturen. Vi føler /tror/mener det bl.a., er, de projekter, der udløber 
fra Realdanias aktiviteter, der skubber bølgen. Det er bl.a. Dansk Bygningsarv, der bærer 
projekterne til udførelse.  
Bygningskultur Danmark er også en udløber fra et Realdania initiativ. Vi har 2 medlemmer i deres 
præsidium, men det er et projekt, der har kostet Landsforeningen dyrt at være medlem af. 
 
Herudover har en plads i Realdanias projekt Bygningskultur2015. Det har I kunne læse om i By & 
Lands sidst udkomne nummer 94. 
 
Vi har også en plads i Det Særlige Bygningssyn, som vi er glade for. Synet afholder nu 8 møder 
årligt a 4 timers varighed. Det er ikke mange timer, når man tænker på dette vigtige område, det 
er at bevare den nationale bygningskulturarv for kommende generationer. 
 
Vi er repræsenteret med en plads i Friluftsrådet for at få indflydelse i dette råd. Vi efterlyser 
medlemmer, der kunne tænke sig at være medlem af de lokale Friluftsråd. 
  
De af medlemmerne der modtager bladet By & Land kan gennem året følge udviklingen inden for 
bygningskulturen og læse om, hvor vi deltager i mange af de omtalte aktiviteter.   
 
Enkeltsager blev der løst en del af i året løb fer eksempel: 
2011 var året hvor mange husstande skulle udskifte deres postkasser. Karen Margrethe Olsen tog 
ansvar i denne sag.  
 
Som en følge af de mange henvendelser vi fik fra medlemmerne, der var bekymret over lovens 
krav om placering af kassen på det bevaringsværdige hus. 
  
Karen Margrethe kom i dialog med trafikstyrelsen og kulturministeriet. Begge ministre var 
lydhøre denne sag, og gennem en god dialog, blev der blødt op på tingenes tilstand. 
Kommunerne har selvstyre, kan nu i samarbejde med Post Danmark kan give dispensation. Det 
betød, at man nu kan komme i dialog med kommunen om hensigtsmæssige placeringer på de 
bevaringsværdige bygninger.  
Kulturstyrelsen havde en aftale på plads vedr. de fredede ejendomme. 



 
Ud over inspirationsmøderne søger vi nye måder at udvikle formidlingsarbejdet om 
bygningskulturen på.  
 
Det første initiativ var rejsen i arkitekten C.F. Hansens fodspor til Altona. Arrangementet blev 
til i samarbejde med Gamle Bygningers Bevaring. Det blev en succes med 50 deltager og turen 
blev gentaget af Gamle Bygningers Bevaring her i april. 
 
På turen blev vi opfordret til, at arrangere en tur til Norditaliens Renæssancebygninger med 
ønsket om at se Paladios bygninger. Projektet er i gang. Vi rejser med 36 deltagere og to guider 
fra den 24. august -1.september. 
   
Årsmødet i 2011 på Nørre Vosborg forløb rigtig godt.  
Et af emnerne havde fokus på vindmøller. Der var gode oplæg fra bl.a. formanden Mikael 
Bramsen for Ulfborg-Vemb.  
Udviklingen er med vindmøllerne. Vi er ikke tvivl om, det er et område, der i de kommende år vil 
fylde meget i offentligheden, når der vil blive opsat mange lokale kæmpevindmølle. 
 
Lokalforeningen kan arbejde sammen med, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. 
Vindmølleforeninger opstå nu, Nabo til vindmøller, er en af dem, i fællesskab påvirker de 
udviklingen i den rigtige retning, så der tages hensyn til placeringen i landskabet og støj 
problemerne til naboerne vil blive undersøgt og komme i fokus. 
 
Landsforeningens bestyrelse vil gerne bakke op om de projekter, selv har vi ikke resurser til, at vi 
kan påtage os den opgave, der vil blive meget krævende. 
 
Der er to typer vindmøllesager, de store mega møller, og de små husstandsmøller. 
 
Det er her man skal holde sig for øje er, at Landsforeningens bestyrelse er sammensat af 
ildsjæle, der brænder for bygnings- og landskabskulturens anlæg. 
 
Alle yder en indsats efter, hvor meget den enkelte kan nå, men ingen har kompetencer inden for 
vindmølleområdet. Vi arbejder for bevaring, vindmøllesagen er beskyttelse af kulturlandskabet 
Det er et område Danmarks Naturfredningsforening har stor erfaring med. Støjgener til naboer og 
også en om sig gribende sag. 
 
Skal vi give en pejling for de kommende 2 år, er der emner der presser sig på. 
Bestyrelsen har et ønske om, at bringe en ny generation af yngre medlemmer ind i bestyrelsen, 
et tiltag vi håber, generalforsamlingen vil nikke godkendende til. 
 
Landsforeningen skal finde et fundament, der sikrer og styrker foreningen. Økonomien er en 
linedans, og vi er sårbare. Året resultat blev et (stort) 0., men det vil I høre mere om i 
kassererens beretning. 
 
Blot det at vi nu i bladet har varslet stigning på 5 % forhøjelser over for medlemsforeningernes 
kontingent og på bladet, får nogle til at reagere negativt. 
 
Vi skal finde en model, der giver os et økonomisk uafhængighedsforhold til hinanden. 
Lokalforeningerne skal havde ro omkring deres økonomi, og Landsforeningen må finde 
en model, der sikrer de aktiviteter, vi i bestyrelsen mener, der skal til for, at vi kan styrke 
bygningskulturen i hele landet.  
Bestyrelsen ønsker vi skal være en slagkraftig organisation, der kan tage dialogen op med 
omverdenen.  
Vi vil gerne være med til at sætte en dagsorden inden for bygningskulturen.  
 
Inspirationsmøderne i det kommende år er et formandsmøde i slutningen af september og to 
møder arrangeret af udvalgene fra Have- Landskab, og Fredningsudvalgene. Der vil blive afholdt 
et i efteråret og et i foråret. 
 
Vi skal havde øget fokus på den ny tids arkitektur, det er en opfordring fra Kulturstyrelsen som vi 
tager seriøst. Det er bygninger, der nu nærmer sig fredningsalderen, de er populære og 
attraktive og, gør-det-selv arbejdet, ved vi, er på fremmarch i byggevare butikkerne. Behovet for 
oplysende formidling er til stede i denne sags tjeneste.   
 



I bestyrelsen har vi et godt samarbejde, den gode stemning findes også i udvalgene, og det er 
glædeligt, når medlemmerne er positive og ønsker at fortsætte i arbejdet i bestyrelse og udvalg. 
 
Det er en fornøjelse at samarbejde med kvalificerede mennesker. Men det indebærer også, at 
der er bud efter dem fra anden side.  
 
Det mærker vi. To af bestyrelsens medlemmer har på grund af deres karriere måtte trække sig 
fra bestyrelsen, men de vil fortsat havde kontakt til Landsforeningen, de vil fremover deltage i 
udvalgsarbejdet. 
 
Suppleanterne, der hele tiden har deltaget i bestyrelsesmøderne, er som vedtægterne 
foreskriver, indtrådt som bestyrelsesmedlemmer.  
 
Valg til bestyrelsen er et punkt vi tager alvorligt. Det har stor betydning for foreningens virke, 
nu og fremover, at I der skal stemme får valgt de rette personer, der kan samarbejde og indgå i 
det gode team, bestyrelsen er.  
Navigationen er firmaets vigtige instrument, det tager tid at sætte kurs og justere den med 
rettidig omhu.  
 
Vi synes selv, at vi i den nuværende bestyrelse samarbejde godt og har opnået gode resultater. 
 
Den nuværende bestyrelse medlemmer er: 
Formand Bent Falk Jensen,  
kasserer Torben Lindegaard, 
Peer Godtfredsen, Peter Hee, Martin Jonø og Henriette Soja. Karen Margrethe Olsen. 
 
På valg er:  
Bent Falk Jensen. 
Karen Margrethe Olsen. 
Per Godtfredsen. 
Martin Jonø. 
De modtager genvalg. 
 
Der skal vælges to suppleanter. 
Bestyrelsens forslag er. 
  
Grethe Pontoppidan. 
Søren Hossy. 
 
På bestyrelsens vegne. 
 
Bent Falk Jensen. 
Formand.  
Landsforeningen for  
Bygnings- og Landskabskultur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


