
EMNER I BESTYRELSENS BERETNINGEN, d. 24.4.08 
 

• Vi har adskilt Borgermødet fra GF, for at få mere tid til medlemsdebatten (ønske fra sidste år) 
• Vi har arbejdet en del med at få lavet budgetter, fordi 1) landsforeningen har fået ny 

kontingentstruktur, som betyder kontingentet for B&L-Sydfyn er blevet dyrere 2) foreningen har 
tendens til driftsunderskud; vi har nu lavet arbejdsbudgetter 3 år frem, så vi får tilpasset indtægterne 
til udgifterne med henblik på balance.  

• Vi har saneret i medlemslisten og ca. 15% er pillet ud som ”dårlige betalere”; Med Landsforeningens 
nye kontingent, der er baseret på medlemstallet, er det fremover for dyrt for foreningen at have 
gratister; af hensyn til den fremadrettede indberetning til Landsforeningen har bestyrelsen nu indført 
en procedure som rykkere og saneringen er afsluttet før 31.12 indeværende år, og ikke som nu op til 
GF det efterfølgende år 

• Ny folder, har en ide om den skal fornyes igen om ca. 2 år (budgetsat – men ikke besluttet) 
• Medlemssituationen – vi vil gerne have flere medlemmer, men de kommer ikke af sig selv! 

 
AKTIVITETER i 2007: 
Borgermødet om City-design; godt besøgt 
Industrikulturens bygninger; Bygningskulturens Dag 
Nyhedsbreve, fra 4 til 2 stk om året 
Mit-Svendborg.dk 
Med i kampagnen Energioptimering og Bygningskultur på Sydfyn (2008) 
Ny folder (2008); Folderne skal ud til medlemmerne og især borgerne – hvordan? 
Debatmøde om Energi og arkitektur, 10.4.08 
 
Opstart i den nye kommune; finde ud af hvilke forvaltninger og organer der har hvilke kompetencer 

- Det Grønne Råd (v. Henrik) 
- Præmieringsudvalget (v. Rudi) 
- Arkitekturpolitik (arbejdsgruppen) (v. Ole V.) 
- Regelmæssige møder med Kommunen (Plan og Kultur samt Teknik og Miljø) (v. Ole V, Christian 

og Rudi) 
- Sejltur med Byrådet (2008) (v. bestyrelsen) 
SAMT 
- Facadeudvalget (v. Jess) 
- Bygningsforbedringsudvalget (v. Carl Erik) 
- Bygningspræmieringsudvalget (v. Rudi) 

 
Mange borgere har været engageret i det forløbne år, ofte foranledet af konkrete sager: 
City-design (v. Christian) 
Tankefuld (v. Ole V., Christian og Rudi) 
Borgerforeningen (v. Christian og Rudi) 
Byfornyelsen i Stenstrup (v. Rudi) 
Frederiksøen (v. Christian mm) 
Kullingsgade 6a (v. Christian) 
Silvangrunden (v. Christian) 
Højhuspolitik (v. Christian, Ole V. og Ole Ø) 
Kogtvedslagteriet (v. Ole V. og Ole Ø) 
Den runde havn, behov for WWM (v. Ole V og Johan) 
Bycenteret – ny p-plads og uheldig arkitektur med i en uheldig timing 
TEMA; Det nye og det eksisterende der mødes 
 
Vi savner fortsat en troværdig og operationel registrering af kommunens bygninger    


