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Nyhedsbrev - November 2011
Generalforsamlingen 2011
Årets generalforsamling blev afholdt i Borgerforeningen. To bestyrelsesmedlemmer, Ole Visti Petersen
og Harry Jørgensen, ønskede ikke at genopstille grundet alder. Ny i bestyrelsen er Hans Rasmussen,
Troense. De øvrige blev genvalgt.
Med Ole Visti Petersen og Harry Jørgensen er der tale om to bærende kræfter til den forening som
eksisterer i dag. Harry Jørgensen har været medlem af foreningen siden dens start i 1969, og har siddet i bestyrelsen siden 1984. Ole Visti Petersen har været medlem af bestyrelsen siden 1981, og har
i gennem årene både været formand, næstformand, sekretær og kasserer. Derudover har Ole Visti
Petersen repræsenteret foreningen i forskellige udvalg og råd. Der blev holdt takketaler til dem begge
for lang og tro tjeneste.
Siden sidst
Foreningen har siden sidste nyhedsbrev (foråret 2011) især – udover at følge med i de løbende sager,
været meget optaget af to store opgaver; den igangværende proces med en ny Planstrategi for Svendborg Kommune samt udpegningen af Kulturmiljøer i Svendborg Kommune.
Områdefortællinger
Sammen med Kommunen og de Lokalhistoriske Arkiver har vi deltaget i arbejdet med ”områdefortællinger”. Svendborg Kommune er inddelt i 6 lokalområder (Stenstrup-Kirkeby, Gudme-Hesselager, Oure-Skårup-Svendborg Øst, Ollerup-Vs.Skerninge-Svendborg-Vest, Tåsinge samt Drejø-Hjortø
m.m.). Disse områder har været besøgt, og lokale engagerede medborgere har fortalt anekdoter om
deres lokalsamfund. Målet har været at finde det særlige, identiteten, for hvert af disse områder.
Materialet vil indgå som grundlag for den kommende Landdistriktspolitik i Svendborg Kommune.
Kulturmiljøer i Svendborg Kommune
Tillige har foreningen været repræsenteret i såvel styregruppen som følgegruppen for udpegningen af
kulturmiljøerne i Svendborg Kommune. Udpegningsarbejdet er afsluttet og
skal i foråret 2012 fremlægges for politikerne. Når politikerne har besluttet
hvilke områder der fremover vil have særlig myndighedsopmærksomhed offentliggøres materialet.
Ny tema-folder
Bestyrelsen har arbejdet videre med ”tema-folderne” og den tredje temafolder
er netop blevet oﬀentliggjort.
Bestyrelsen har valgt at temaet skal være ”Kulturmiljøer i Svendborg
Kommune”, og dermed understøtte den proces der er beskrevet ovenfor.
fortsættes...

Formålet for bestyrelsen har med temafolderen “Kulturmiljøer i Svendborg Kommune” har ikke været
at ville udpege Kulturmiljøer, men snarere beskrive hvordan Kulturmiljøer kan se ud og hvilke værdier
de kan indeholde. Folderen ligger fremme på biblioteker m.m.
Plancher om Kulturmiljøerne
Foreningen havde en stand på den af kommunen arrangeret Medborgerkonference på Den Frie
Lærerskole i Ollerup d. 29. oktober. Til den lejlighed havde bestyrelsen fået udarbejdet tre plancher
hvor vi igen formidlede eksempler på Kulturmiljøer i kommunen, herunder de 6 lokalområder, som
var temaet for konferencen.
Bestyrelsen arbejder nu på at få disse plancher på en vandreudstilling i 2012 rundt i hele kommunen,
så de er synlige på fx biblioteksfilialerne, i forsamlingshusene, på skolerne m.m.
By og Land Sydfyn deltog
med udstillingsplancher
på Den Frie Lærerskole i
Ollerup d. 29. oktober.

Arkitekturrådet
Gennem de senere år har bestyrelsen arbejdet på at få etableret et Kommunalt Arkitekturråd.
Et uvildigt organ som kan rådgive politikerne og forvaltningen, på tværs af de eksisterende råd
og udvalg som behandler arkitektoniske forhold.
Arkitekturrådet skulle medvirke til at sikre at kommunens Arkitekturpolitik føres ud i livet.
Foreningen har haft en god og imødekommende dialog med kommune om dette.
Arbejdet med at få det besluttet vil fortsætte ind i 2012.
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