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Nyhedsbrev august 2010 
 
Kære medlem! 
 
Det er en fornøjelse for bestyrelsen at fremsende 
dette nyhedsbrev, som bl.a.  indeholder to nye 
publikationer, som fremmer den sag, Foreningen 
arbejder på. 
 
Generalforsamlingen 2010 
Den 15. april blev den ordinære generalforsamling 
afholdt. Det foregik i god ro og orden, med 
opbakning til den linje bestyrelsen har arbejdet på 
de foregående år, og tilslutning til de ideer for det 
fremtidige arbejde, som der blev lagt frem. 
 
Foreningens kasserer gennem de senere år, Carl-
Erik Mose Hansen, havde på forhånd meddelt at 
han ikke ønskede genvalg. Carl-Erik har i sin tid i 
bestyrelsen været både sekretær og senest 
kasserer, samt været foreningens repræsentant i 
Svendborg Kommunes Bygningsforbedrings-
udvalg. Bestyrelsen takker for hans altid loyale 
indsats overfor Foreningens værdier.  
 
Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes revisor 
Michael Mortensen.  
 
Referat af generalforsamlingen findes på 
foreningens hjemmeside. 
 
Forretningsudvalg 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med 
Rudi Rusfort Kragh som formand, Ole Visti 
Petersen som næstformand, Michael Mortensen 
som kasserer og Henrik Fog-Møller som sekretær. 
Bestyrelsen har efterfølgende nedsat et 
forretningsudvalg, som består af de fire nævnte. 
Dette for at bestyrelsen, på bestyrelsesmøderne, 
kan få mere tid til at koncentrere sig om de 
bygningskulturelle og landskabelige 
problemstillinger i Svendborg kommune. 
  
By og Land-Sydfyns SeniorAkademi 
Bestyrelsen står midt i et generationsskifte. Flere 
af bestyrelsens medlemmer har været med fra 
1980erne, og det kan forudsiges, at en del 
overlader roret de kommende år til andre. Selvom  
man ikke længere har tid eller mulighed for at 
deltage i bestyrelsesarbejdet behøver kærligheden 
til det sydfynske område, til bygningskulturen og 
landskabsværdierne ikke at være aftagende. 
Bestyrelsen har derfor besluttet at etablere et 

uformelt fagligt og socialt netværk for personer 
der er interesseret i emnet og som ønsker at 
hjælpe bestyrelsen med viden, men ikke ønsker at 
sidde i bestyrelsen med de forpligtigelser og 
ansvar der følger med der. 
 
Netværket kan både bestå af forhenværende 
bestyrelsesmedlemmer men også pensionerede 
embedsfolk og andre, der har en faglig interesse 
eller passion i emnerne og gerne vil hjælpe og 
bistå med viden. Netværket har allerede sine 
første medlemmer.  
 
 

 
 
Studietur med Svendborg Byråd 
En tradition er i gang med at udvikle sig; 
Foreningens studietur med byrådet i de lige årstal. 
Temaet for turen i år er Kulturmiljøer i Svendborg 
Kommune, hvor byrådet og direktionen i 
kommunen sammen med Svendborg Museum og 
bestyrelsen er på en fire timers bustur for at 
besigtige og drøfte kulturmiljøerne i området. 
Studieturen blev afviklet i starten af august. 
 
Baggrunden for turen er at kommunen i år og 
forhåbentlig også i 2011 skal registrere de 
bevaringsværdige bygninger i det gamle Egebjerg 
og Gudme kommune, samt udpege og beskrive 
kulturmiljøerne i hele kommunen. Det er en 
opgave Foreningen har efterlyst siden 
kommunalreformen, og som bestyrelsen med stor 
interesse nu ser frem til realiseres. 
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Svendborg Kommune nedsætter i efteråret en 
projektgruppe og en følgegruppe, og foreningen 
forventes at være repræsenteret i begge disse. 
 
Det er 3. gang en sådan studietur afholdes. Første 
gang var i 2006 hvor foreningen sammen med 
Svendborg Museum var guide for en bustur i den 
Ny-Svendborg Kommune. Anden gang i 2008, 
hvor foreningen sammen med Troense 
Beboerforening var guide på en sejltur på 
Svendborgsund med Fylla.     
 
Høringssvar på Kommuneplanen 
Foreningen afgiv i foråret høringssvar til 
Kommuneplan 2010-2021. Som noget nyt var 
kommuneplanen ikke mere en fysisk papirbog, 
men fandtes kun som en digital udgave, som 
skulle læses via en computer. Det var en meget 
omfattende sag på ca. 2500 sider, hvor man let 
mistede overblikket og helhedsindtrykket. Den 
digitale udgave er kommet for at blive, men vi 
anbefalede i vores høringssvar at man skulle 
arbejde mere med det pædagogiske og 
formidlingsmæssige, så endnu flere fremover vil 
orientere sig i dette stof. 
 
Af emner vi bl.a. forholdt os til var planen om 
vindmøller ved Stenstrup og udviklingen på 
havnen. Vi kunne ikke anbefale vindmøllerne ved 
Stenstrup – det er et for voldsomt indgreb i de 
natur- og landskabelige værdier der findes i det 
lokalområde. Efterfølgende har politikerne 
erkendt det samme. 
 
Endvidere anbefalede vi, at man fik samling på 
havneområdet især i Møllergade-kvarteret ved 
Den Katolske Kirke, og får udviklet det område 
først. Af udtalelser i dagspressen synes det som 
om flere politikere nu er enige i den vinkel. 
Hvilket selvfølgelig glæder os. 

Endelig foreslår vi at der nedsættes et 
Arkitekturråd i Svendborg Kommune. Foreningen 
har tidligere anbefalet at der blev besluttet en 
Arkitekturpolitik. Efter et forarbejde i 2007, hvor 
foreningen var repræsenteret ved Ole Visti 
Petersen, besluttede Svendborg Byråd i 2008 en 
Arkitekturpolitik. I vores høringssvar foreslår vi 
nu at der nedsættes et uafhængigt fagligt funderet 
organ som kan rådgive forvaltningen og 
politikerne med at omsætte de gode hensigter i 
Arkitekturpolitikken til handlinger i 
virkeligheden. Bestyrelsen forestiller sig et sådan 
Arkitekturråd, der skal dække hele Svendborg 
Kommune, som sidestillet med det eksisterende 
Facaderåd, som dækker Svendborg Midtby. Og at 
bygge disse organer skal understøtte den 
Kulturpolitik Svendborg Kommune har, og som i 
nærmeste fortid sandsynligvis skal revideres. 
 
Høringssvaret findes på foreningens hjemmeside. 
 
Den brændte bygning i Møllergade 24 
Ved nytårstide brændte den fredede 
bindingsværksbygning i Møllergade 24 (bag 
tøjforretningen Nielsens). Kulturarvsstyrelsen 
ønsker dele af den brændte bygning affredet. 
Bestyrelsen har i foråret afgivet høringssvar vedr. 
dette, og sætter den nu brændte bygning ind i en 
større sammenhæng med det historiske maritime 
og bygningskulturelle miljø i Svendborg, og 
ønsker at man tager hensyn til dette i den videre 
behandling af en mulig affredning. 
 
Da sagen indeholder principielle aspekter som kan 
få konsekvenser for affredninger af andre fredede 
bygninger i Danmark er vores høringssvar tæt 
afstemt med Landsforeningen By og Land. 
Ligesom Landsforeningen også er repræsenteret i 
Det Særlige Bygningssyn, hvor man tager stilling 
til en mulig affredning i efteråret 2010.  
 
Høringssvaret findes på foreningens hjemmeside. 
 
Billedkunstrådet 
Foreningen er af Svendborg Kommune opfordret 
til at sidde i det nye Billedkunstråd. Bestyrelsen 
har takket, og formanden Rudi Rusfort Kragh 
repræsentere foreningen i dette organ. For 
bestyrelsen var det naturligt at tage imod 
tilbuddet, da Foreningen allerede i 2005 
udarbejdede et forslag til en Monumentpolitik for 
Svendborg Kommune. 
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Begrebet Billedkunst skal forstås meget bredt, det 
omfatter fx også Arkitektur og skulpturer i det 
offentlige rum. 
 
Andre råd og udvalg  
Foreningen er fortsat repræsenteret i Det Grønne 
Råd (Henrik Fog-Møller), Facaderådet og 
Bygningsforbedringsudvalget (Jess Heine 
Andersen) og Præmieringsudvalget (Rudi Rusfort 
Kragh). 
 
Derudover er Rudi Rusfort Kragh udpeget af 
Svendborg Byråd som kommunens repræsentant i 
Fredningsnævnet for Fyn.   
 
Nationalpark i Det Sydfynske Øhav 
Bestyrelsen har drøftet denne sag og besluttet 
enstemmigt at den på det foreliggende grundlag 
vil bestyrelsen støtte en Nationalpark i området, 
da intensionerne i Nationalparken er i 
overensstemmelse med foreningens formål. 
 
Kvartalsmøder med Kommunen 
Gennem de senere år har bestyrelsen oparbejdet 
en fast regelmæssig møderække med 
forvaltningen og de politiske formænd for 
henholdsvis Plan og Kultur samt Teknik og Miljø. 
Med det nye Byråd besluttede man at rationalisere 
og effektivisere disse møder, så man slog møderne 
sammen. Det skulle fremme koordineringen 
internt i forvaltningerne. Samtidig besluttes det at 
holde tre til fire møder årligt. 
 
Bestyrelsen er meget glade for disse møder, som 
både giver os en god indsigt i det som foregår i 
kommunen, og mulighed for at fremsige vores 
ønsker og synspunkter i en tillidsfuld og åben 
atmosfære. 
 
Skilte og Facader i Svendborg 
Bestyrelsen har i foråret lavet en temafolder om 
”Skilte og Facader i Svendborg Midtby”.  
 
Temafolderen er den 2. i temaserien; den første 
kom i efteråret 2009 og handlede om ”Det Grønne 
Svendborg”. 
 
Ønsker du flere foldere. Kontakt formanden. 
 
Arkitektur 2010 
En af de væsentligste arbejdsformer bestyrelsen 
arbejder på, er at få flere andre foreninger og 
organisationer til at arbejde for det Foreningen har 

som formål. Lykkes det vurderer bestyrelsen at vi 
udnytter vores ressourcer optimalt. 
 
Det er derfor en stor glæde for bestyrelsen at 
mærke den store partnermæssige opbakning der er 
til Arkitektur 2010.  
 
Vedlagt er program for efteråret. Og vi håber at 
mange af foreningens medlemmer vil deltage i 
aktiviteterne. 
Bestyrelsen vil endvidere opfordre vore 
medlemmer at møde op foran Borgerforeningen d. 
4. sept. og afgive en stemme på Arkitektur 2010.  
 
Arkitektur 2010 er nomineret til Svendborg 
Sparekassens Kulturstøtte, men kun ved at få 
mange stemmer fra borgerne i Svendborg kan vi 
også få del i støttekronerne. Og disse midler er 
afgørende vigtig for at vi også kan gennemføre 
aktiviteterne – og dermed vise at mange borgere 
mener at vores indsats for en god og smuk by er 
vigtig. 
 
Ønsker du flere foldere. Kontakt formanden. 
 
Børn og Unge og Arkitektur   
Bestyrelsen har vægtet at komme i tættere kontakt 
med børn og unge i kommunen. I Arkitektur 2010 
er der udviklet en del aktiviteter til denne 
aldersgruppe. 
 
Rudi har endvidere som noget nyt holdt to 
undervisningslektioner på Svendborg Gymnasium 
for 2G.  
 
Årskontingent 2010 
For dem der endnu ikke har indbetalt  
årskontingent for 2010 er girokort vedlagt.  
 
Kontingentet er 150 kr. for enkeltpersoner og 
familier. 
500 kr. for organisationer og virksomheder. 
 
Du kan indbetale på gironummer 10118549, eller 
anvende netbank +01<                       +10118549< 
 
HUSK dit navn og adresse på indbetalingen. 
 
På bestyrelsen vegne 
Rudi Rusfort Kragh og Ole Visti Petersen 
 

Følg debatten om byudvikling på 
www.mitsvendborg.dk 


