Nyhedsbrev Marts 2011
Kære medlem!
Den ordinære Generalforsamling afholdes
mandag d. 11.4 kl. 19.00 i Spejlsalen i
Borgerforeningen i Svendborg
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen
indkaldes senest 4 uger før afholdelse.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse. Svendborgfondens regnskab
til orientering.
4. Forslag til kontingent for det følgende år.
1. Bestyrelsen foreslår uændret
kontingent
5. Indkomne forslag. Forslag der ønskes på
dagsordenen skal være formanden i
hænde senest tre uger før
generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
1. På valg er Ole Visti Petersen,
Harry Jørgensen, Ole
Østergaard, Jess Heine Andersen
og Bo Torstensen. Ole Visti
Petersen og Harry Jørgensen
ønsker ikke genvalg.
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt
Efter Generalforsamlingen redegør projektleder
Poul Mathiesen fra Svendborg Kommune for
status på Tankefuld og fortæller om de næste
faser, efter at 1. lokalplan nu er vedtaget.
Efter Poul Mathiesen´s indlæg vil der være debat
om Tankefuld.…….
Vi håber mange kommer til Generalforsamlingen,
og efterfølgende deltager aktivt i debatten og
derigennem medvirker til udviklingen af
bygnings- og landskabskulturen i Svendborg
Kommune.

Kontingent for 2011
Ved en beklagelig fejl var der ikke medlagt girokort til betaling af kontingentet for 2011 i novemberudsendelsen. Det har medført en del forvirring
om, hvad kontingentet er, og hvordan man skulle
indbetale beløbet. Bestyrelsen beklager dette
meget.
For de, der endnu ikke har betalt ved udsendelsen
af dette nyhedsbrev, er der indlagt et girokort med
beløbsangivelsen.
Vi håber meget, at de manglende betalinger ikke
skyldes utilfredshed med bestyrelsens varetagelse
af det tillidserhverv, der er blevet os tildelt at
varetage.
Husk at sende os din e-mail;
Portoen stiger snart til 8 kr, hvilke kommer til at
belaste foreningens økonomi meget.
Derfor jo flere e-mail vi har, jo færre breve skal vi
udsende, og dermed får vi mest muligt ud af de
ressourcer vi har.
Send din e-mail-adresse til rudi.kragh@mail.dk

Siden sidst
Kulturmiljøanalysen for Svendborg Kommune
Som omtalt i sidste Nyhedsbrev er Foreningen
repræsenteret i den igangværende kortlægning af
kultur-miljøerne i Svendborg Kommune.
Arbejdet går planmæssigt, og 1. fase forventes
afsluttet i dette halvår. Der vil ske en udpegning og
beskrivelse af ca. 40 kulturmiljøer i Svendborg
Kommune. 2. fase vil forløbe i 2012, men vil være
betinget af, at der bevilliges penge til opgaven på
kommunens budget for 2012.
Siden sidst fortsættes på næste side...
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Den brændte fredede bygning i Møllergade 24 /
Krøyersstræde.
En meget sørgelig historie! Efter branden beslutter
Kulturarvsstyrelsen at affrede bygningen på
betingelse af, at der opføres en ny bygning af
tilsvarende dimensioner på stedet, hvilket Foreningen
dengang tog til efterretning.

Bygningen har de senere år lidt en hensygnende
tilværelse. Siden en fortid som ’fastfood-kiosk’
har den stået tom og er idag bestemt ikke køn.
Den har kommunen nu besluttet at rive ned,
angiveligt for spare på vedligeholdelsen og
beskyttelsen.
Foreningen har tidligere klaget over denne beslutning.
Løbet vurderes dog at være kørt.

Derefter opstår der formentlig et forvaltningsmæssigt
kiks i Kulturarvsstyrelsen, idet man så omstøder sine
egne beslutninger, således at den nye bygning
alligevel ikke skal opføres, men at brandtomten nu
kan anvendes til p-plads, som ejeren ønsker.
Det sidste sker uden at delagtiggøre høringsparterne,
herunder Foreningen.

Vejerboden ses til højre i billedet, med det mørke tag.
Foto af Henrik Fog-Møller.

Den fredede bygning Møllergade 24/ Krøyersstræde,
fotograferet i 2007.

Sammen med Svendborg Museum har Foreningen
nu rejst sagen overfor Kulturministeren, om den
slingre-kurs i Kulturarvsstyrelsen, som sætter hele
vores bygningsfredningssystem under pres.

Revision af Foreningens hjemmeside
Bestyrelsen har igangsat en tekstgennemgang og
modernisering af Foreningens hjemmeside.
Mange af teksterne på hjemmesiden er i dag
uaktuelle. Revisionen vil tage det meste af 2011.
På bestyrelsen vegne
Rudi Rusfort Kragh og Ole Visti Petersen

Den lille Vejerbod på Svendborg Havn
Svendborg Havn er af bl.a. Kulturarvsstyrelsen udpeget som en
af de mest bevaringsværdige industrihavne i Danmark. Og
Kommunen har tidligere givet den lille bygning en høj
bevaringsværdi, idet den indgår som et væsentligt
Følg debatten om byudvikling på
element i industrihavnens kultur-historiske udvikling.
www.mitsvendborg.dk
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