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BERETNING, afgivet 18. april 2005 af Rudi R. Kragh

2004 var året ovenpå Byjubilæet, hvor vi havde mange aktiviteter i gang, hvorfor vi valgte ikke
at gøre så meget i 2004.

Der har været 7 bestyrelsesmøder siden sidste GF.
Medlemssituationen er stabil; lidt afgang og tilgang.

På landsforeningens årsmøde i Grenå i maj 2004 blev jeg valgt som supp. til bestyrelsen. Siden
er jeg blevet valgt som formand for formidlingsudvalget i Bygningskulturelt Råd.

Rudi og Harry deltog i By og Lands Regionalmøde for Fyn, der blev holdt i Fåborg i februar 05.
En god og udbyttelsesrig dag.

Årets aktiviteter:
Det nye Danmarkskort der er undervejs betyder at vi må strukturer os på en ny måde. Vores
forenings interesseområde dækker allerede den nye store Svendborg Kommunes areal, så vi har
ingen juridiske eller administrative problemer i den forbindelse. Men de nye strukturer og det
fortsatte mere komplekse samfund kræver nye måder at anvende ressourcerne på, for at vi fortsat
kan opfylde vores forenings formål og dermed vores medlemmer interesser.

Vi har i det forløbne år gennemført flere arrangementer sammen med andre. Det har vi valgt at
gøre fordi ved at stå sammen med andre kan komme i snak med flere, forene kræfterne om det vi
er fælles om og dermed også lære nye samarbejdmuligheder at kende, alt sammen med henblik
på at styrke den bygnings- og landskabskulturelle sag

Den traditionelle forårstur gik i 2004 til Ollerup Gymnastikhøjskole, som vi så og hørte om før
den bygges om og tilbageføres. Der var desværre ikke så mange med som vi havde kunne ønske
os.

Bygningskulturens Dag 2004 havde som tema: Herregårde; Vi tog til Assens – valgte at gøre det
sammen med en søsterforeningen på Vest-Fyn, frem for at lave et eget arr. her i området. Vi må
erkende at der ikke var så mange lokale der fulgte med, og det bør vi tage til efterretning, at vi
skal lave lokale arr.

Svendborg Havn, medarr. sammen med Sydfyns Erhvervsråd om fire offentlige møder samt vi
spillede en aktiv rolle i workshop og det afsluttende møde. Vi har afgivet et høringssvar, hvor vi
overvejende støtter en mangfoldig og levende havn og påpegede at det var en fin planlægning og
gennemførelse af høringsforløbet.

Vi har haft et rigtigt godt og konstruktivt samspil med embedsværket i Teknisk Forvaltning  i
Svendborg. Vi blev således tidligt inddraget i Havnedebatten ligesom vi fik sæde i
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arbejdsgruppen vedr. den bevarende lokalplan for Troense. Netop temaet ”bevarende
lokalplaner” var jo temaet for vores offentlige møde efter sidste års generalforsamling.

Den bevarende lokalplan for Troense er i princippet godkendt i Teknisk Udvalg, og kommer
snarest i offentlig høring med henblik på vedtagelse i dette efterår. Vi har haft et tæt samarbejde
med Troense Beboerforening og har fundet processen og resultatet meget tilfredsstillende.
Der er også en bevarende lokalplan på vej for Krovej i Vester Skerninge. Her ydede
Svendborgfonden økonomisk støtte til en baggrundspjece om den bygningskulturelle historie for
Krovej i 2003. Den bevarende lokalplan for Krovej forventer Egebjerg Kommune også kommer
igennem i dette efterår.

Vi er i 2004-05 begyndt at holde fællesmøder med DN-Svendborg-Egebjerg afdelingen. Vi har
haft to møder. Vi har blandt andet haft et temamøde om regionsplan Fyn med henblik på at høre
hinandens synspunkter og finde ud af hvor de to foreninger er enige og gennem debatten
kvalificere hver foreningssynspunkt, så vi derved bliver bedre til at afgrænse os og sige det er
”vores område” kontra ”det er ikke vores område”. Der er enighed om at disse møder skal
fortsætte. I vores høringssvar vedr. Regionsplan Fyn advarede vi bl.a. mod den unødige
hamstring af plads kommunerne ønskede til kommende og ubegrundede bosætning. Vi anbefaler
at såvel regionsplan som kommunalplanerne nyvurderes, og det vil bestyrelsen også holde øje
med i det kommende år i forbindelse med kommuneplanen for Svendborg.

Kommuneplansdebatten har som et tema kulturen, men om vi læser kulturen er det en meget
snæver anvendelse, der mest retter sig mod idrætten. Kulturen er meget mere end sport!
Bestyrelsen har brugt en del ressourcer på at få synliggjort dette og har fremlagt et oplæg til en
monumentpolitik for det offentlige rum. Dette arbejde følges op i aften med et offentligt møde
om Kunsten i det Offentlige Rum, i samarbejde med AOF, SAK of Svendborg Kommune. Et
initiativ der har vagt opmærksomhed i og udenfor det politiske system, og som vi håber man
efter i aften vil gå videre med i en politisk proces.

Bestyrelsen har også drøftet behovet for en Arkitekturpolitik for Svendborg kommune. Teknik
Forvaltning arbejder med dette – og vi kan ikke udelukke at Foreningen spiller ud med et
selvstændigt udspil i løbet af 2005. Vi er prionere på området da ingen af vores 110
søsterforeninger eller Landsforeningen har beskæftiget sig med emnet, eller kommet med et
samlet politisk udspil om det.

Gennem de senere år er der fra staten iværksat en landsdækkende kampagne med nyvurdering af
fredede bygninger og hvis man finder bygninger hvor de bygningskulturelle, arkitektoniske eller
kulturhistoriske fredningsværdier er bortfaldet er tendensen at bygningen indstilles til affredning.
I 2004 blev Badstuen 3 i Troense således affredede. Bestyrelsen gjorde i det konkrete tilfælde
ikke indsigelse mod dette. Der er en årsag til at et hus fredes, og der er til ejeren forpligtelser
forbundet med en fredning, ligesom det er en udgift for staten at opretholde en fredning. Er der
ikke sammenhæng i dette kan Foreningen ikke forsvare en fortsat fredning af noget der ikke er
fredningsværdigt!

Anderledes er det med Svendborg Teater. Svendborg Teater er foruden Rønne Teater det mest
intakte teater fra før 1900-tallet. Da Landsforeningen er den instans i Danmark der har retten til
at rejse fredninger deltager lokalbestyrelsen pt. i en række møder om hvad det vil kræve at få
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Svendborg Teater fredede. Bestyrelsen tror på, at sagen kan rejses med et muligt positivt udfald i
løbet af 2005.

Vi oplever et samfund i hastig forandring. Byen påvirkes af nye forbrugsmønstre, modediller og
andre påfund om påvirker såvel byen som landskabet. Vi ser det med de såkaldte Silvanhaver;
Forhaverne der ændre radikal karakter, når græsplæner og staudebede udskiftes med cementsten,
Vi ser det når strandarealer tilplasteres med kunststen eller direkte omforme med
entreprenørmaskiner. Vi ser det når byggerier bygges helt ud i og udover vandkanten.

Vi har haft møde med Fyns Amt for at finde ud af om der var nogle tendenser i
dispensationssytemet, hvor bestyrelsen mener at praksis er i gang med at ændre sig. Mødet førte
dog ikke til noget. Amtet ville ikke løfte sløret for hvordan forholdene udviklede sig – herunder
om der var særlige områder på Sydfyn amtet modtog mange sager fra, som eks. administrativt
blev afvist. Derimod klagede vi til Naturklagenævnet over en art dobbeltcarport og skur i Gudme
Kommune, amtet havde givet dispensation til, og hvor Poul Weber, formand for teknik og
miljøudvalget, havde sagt i Amtsavisen at dette var en prøvesag. Carporten havde demissioner
som et hus. Denne klage har vi netop modtaget delvist medhold i, hvilket vi er tilfredse med.

Bestyrelsen har deltaget i diskussionen om Den runde Havn, som kan ses i samme boldgade.
Bestyrelsen ønsker ikke den store model der er i spil, men har argumenteret for en mere
decentral havnetruktur, også for at aflaste bilkørselen i villakvarteret omkring den runde havn, og
sprede bådene på Svendborgsund mere ved at de bor i og sejler ud fra forskellige havne langs
kysten. Vi har også været involveret i diskussionen vedr. byggeriet Kulliggade, Brogade,
Skattergade. Her synes vi den foreslået løsning ikke var i harmoni med omgivelserne, herunder
svalegangsløsningen og de foreslåede altaner.

Vi har som tidligere nævnt et glimrende samarbejde med Teknisk Forvaltning. Vi har således
også et sæde i Kommunens Facadeudvalg. Men det er med bekymring at vi kan konstatere at
kommunen bruger facadeudvalget stadig mindre. Mødefrekvensen er således faldende og
indholdet af dagsordnerne er fortsat mere tynde set over tid. Det bekymre os, da vi mener mange
sager bør behandles i udvalget – sager der også påvirker midtbyens udsende og udvikling. Det er
ikke alle nye tiltag i byens facader der udvikler sig lige pænt eller smukt.

Vi var indkaldt af Fredningsnævnet for Fyns Amt til besigtigelse af Ballen Havn i Egebjerg
Kommune. Kommunen havde givet tilladelse til at der kunne bygges en ny havn i et fredede
naturmiljø. Sagen illustrerer problemet med de små kommuner og den faglige ekspertise når
komplicerede sagsforhold er i spil. Men det er ikke bare kommunestørrelsen der er afgørende for
sådan sager. Som andre kommuner i Danmark afgav de sydfynske kommuner også forslag til
hvor der kunne placeres sommerhuse i kystnære områder. Og som landstendensen var indgav
også de Sydfynske kommuner ulovlige forslag som administrativt kunne afvises af ministeriet.
Svendborg opgiver selvfølgelig ikke så let, så i morgen skal politikerne i Teknik og
Miljøudvalget behandle afviste ideer der nu er tillempede og lovlige. Men det kunne kommunen
jo have gjort fra starten, i stedet for at komme ud i dette dobbeltarbejde! Sommerhussagen
illustrerer hvor farligt det kan blive når amterne forsvinder og planarbejdet lægges ned i
kommunerne, samt det overordnede tilsyn flyttes til centrale myndigheder i København. Det
lægger endnu mere pres på en forening som vores til at være lokal vagthund. Et pres vi føler os
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forpligtet til at løfte, men som vi måske ikke har hverken de faglige kvalifikationer eller de
økonomiske (tidsmæssige) muligheder for at løfte.

Tak for bestyrelsen for året – tak til Folmer Riis for mere end 20 års bestyrelsesarbejde.


