
Formand: Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge, Telefon: 62 24 48 98, rudi.kragh@mail.dk

NYHEDSBREV februar 2006

Generalforsamling den 19. april 2006
Den ordinære generalforsamling afholdes den 19. april kl. 19 på Svendborg Gymnasium. Dagsorden
ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal formanden have i hænde senest 29. marts

Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen, at kontingentet hæves fra de nuværende 100 kr til 125 kr,
med virkning fra 2007. Bevæggrunden er at Landsforeningen Bygnings- og Landskabskultur arbejder på
at omlægge deres kontingent, som betyder højere kontingent. Samt at det er 5 år siden sidst Foreningens
kontingent steg, fra 90 kr til 100, hvorfor foreningskontingentet ikke har fulgt med den øvrige
prisstigning i samfundet.

Debat om Svendborg Kommunens udvikling og arkitektur.
I forlængelse af Generalforsamlingen giver Svendborg Kommunens kommende borgmester Lars Erik
Hornemann sit bud på områdets udviklingsmuligheder, og vil i den forbindelse berøre områderne havnen,
arenaen, borgerforeningen, midtbyen, byens pladser og rum, arkitekturpolitik, landsbyudviklingen,
forvaltningen af kulturarven og meget mere.

Svendborg som kulturarvskommune
Bestyrelsen hjalp Svendborg Kommune med en indstilling til Kulturarvsstyrelsen om at kommunen
kunne blive udpeget som kommende kulturarvskommune. Der var 53 ansøgere, og Svendborg Kommune
blev desværre ikke udvalgt. Derimod har kommunen nu et godt papir at arbejde videre med, for
Kulturarvsværdierne er i området, og dem skal der fortsat værnes om. Og det vil bestyrelsen holde
kommunen fast i.

Arkitekturpolitik og præmieringsordning
Bestyrelsen har store forhåbninger om at den kampagne der blev sat i værk i forlængelse af at kommunen
nedlage præmieringsordningen er ved at bære frugt. Første skridt blev taget med Foreningens oplæg til en
arkitekturpolitik. Under valgkampen i november sagde både Lars Erik Hornemann (V) og Flemming
Madsen (S) at det område var vigtigt. Og i januar 2006 har formanden for teknisk udvalg, Knud Albertsen
( c ) to gange i Fyns Amtsavis udtalt at det område bliver noget af det første der tages fat på i 2007, når
den nye Svendborg kommune er på plads.
Præmieringsordningen kom i spil på kulturmødet den 8.2.06, hvor den kommende formand for Fysisk
planlægning, kultur og udvikling, Morten Sol Petersen (DF) talte om og for kulturlivet. Han beklagede at
præmieringen af bygninger var blevet nedlagt, og mente at den ordning burde genetableres og gerne i
hans udvalg.
Bestyrelsen vil arbejde på at holde politikerne fast på deres udsagn – så handling følger ord!

Hvervekampagnen
Vellykket, bestyrelsen oplever mange tager foreningen seriøst – vi får mange henvendelser …



Høringssvar
Foreningen har siden sidste medlemsbrev udtalt os i 2 sager som begge på hver sin måde drejer sig om
beskyttelsen af vore værdifulde kystmiljøer.
Ejeren af Strandgade 50,Troense havde søgt dispensation fra den bevarende lokalplan til kraftig
udbygning af udhus på kystskråningen. Foreningen advarede mod dette brud på gældende og kommende
lokalplan og påpegede den præcedens det ville skabe. Trods forvaltningens indstilling om dispensation
fulgte det politiske udvalg vore og beboerforeningens synspunkt og afviste dispensationsansøgningen.
Gudme kommunes forslag til lokalplan for Lundeborg havn har været til høring og Foreningen advarede
dels mod den dominerende bebyggelse som forslaget åbnede for og dels mod den massive udnyttelse af
byggefelterne.
I den efterfølgende politiske behandling blev vore og andre protester delvis imødekommet og et nyt
forslag med visualisering udsendes nu til ny høring.
Netop nu arbejder bestyrelsen på at afgive høringssvar på Kulturplan 2006- 2016.
De kan læses på Foreningens hjemmeside.

Svendborg Teater
Lang kamp ser nu ud til at lykkes. Netop indsendt til det særlige bygningssyn. Fredes den vil Svendborg
Kommune har 101 fredede bygninger. Alle de fredede bygninger i kommunen kan ses på foreningens
hjemmeside.

KALENDER:

Fra den 1. marts til den 19. april, kl., 19.30 til 22.15
Foredragsrække, 8 onsdage, om arkitektur og arkitekturstrømninger i det 20. århundrede.
Foredragene er arr. af Folkeuniversitetet og foregår på Svendborg Kunstskole.
Hold nr. 627, tilmelding på 62 22 80 02 mellem kl. 11-13, senest 22.2.06. Pris 1400 kr.

13. marts:
Arkitekt og forfatter Søren Vadstrup fortæller på Svendborg Bibliotek kl. 19.30 om bygningsbevaring
og vedligeholdelse.
Pris 20 kr.

19. april; Generalforsamling på Svendborg Gymnasium kl. 19.
Kl. 20: Kommende borgmester Lars Erik Hornemann lægger op til debat om Svendborgs kommunes
byudvikling og arkitektur.

21. maj; Landsforeningens årsmøde i Løgumkloster. Læs mere om dette i næste nummer af Bladet
By og Land.

9. september
Bygningskulturens Dag – årets tema er, i anledningen af det internationale Renæssance år,
Renæssancens bygninger. Bestyrelsen arbejder på at besøge en eller flere af de sydfynske renæssance-
bygninger.

Med venlig hilsen
Rudi Rusfort Kragh
Bestyrelsesformand


