Nyhedsbrev august 2007
Generalforsamling 2007
Den ordinære Generalforsamling blev afholdt på
Svendborg Gymnasium den 18. april 2007, kl.
19.00.
Referatet kan læses på foreningens hjemmeside;

www.byogland-sydfyn.dk
Efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen. Bestyrelsen består nu af:
Rudi Rusfort Kragh (formand), Ole Visti Petersen
(næstformand + sekr.), Carl-Erik Mose Hansen
(kasserer), Jess Heine Andersen, Johan Brydegaard,
Christian Dan Jensen, Harry Jørgensen og Ole
Østergaard

Borgerinvolvering i byplansprocesser
Efter generalforsamlingen afholdt foreningen et
særdeles velbesøgt borgermøde. Mødets baggrund
var en af kommunen igangsat en undersøgelse til
den kommende planstrategi og udviklingsplan.
Undersøgelsen udføres af firmaet 11citydesign. På
borgermødet var spørge- og debatlysten stor og
bekræfter, at borgerne i Svendborg er meget
engagerede i byens tilstand og udvikling.
Både foreningen og medlemmer af bestyrelsen har
allerede bidraget til undersøgelsen gennem bl.a.
interview. Bestyrelsen følger spændt det videre
forløb med undersøgelsen, som ifølge planen skal
afsluttes sidst på året 2007.

Medlemstallet stiger fortsat
Også denne gang kan Nyhedsbrevet orientere om, at
foreningens medlemstal fortsætter med at stige.
Velkommen til de nye – som bestyrelsen er meget
glade for. Medlemstallet har nu rundet 120.

Bygningskulturens Dag 9. september
Som fortalt i sidste nyhedsbrev har en
arbejdsgruppe været i længere tid været i gang med
at planlægge et arrangement til Bygningskulturens
Dag. Årets tema er Industrikulturens Bygninger.
PÅ baggiden er program for dagen.

Kullinggade 6a
Som omtalt i sidste nyhedsbrev ønskede ejeren af
Kullinggade 6a at nedrive det fredede hus. Der kom
efterfølgende en voldsom debat i medierne og
bestyrelsen rettede henvendelse til relevante parter

som vi ”klædte på”. Til bestyrelsens store glæde
var både Kulturarvsstyrelsen og Det særlige
Bygningssyn af samme holdning som bestyrelsen
og har ikke kunnet tilslutte sig, at støtte ejerens
ønsker om en nedrivningstilladelse. Sagen er nu
sendt i høring frem til 27. september 2007.

Arkitekturpris
2 års ihærdigt arbejde for bestyrelsen bar i juni
måned frugt. Teknik og Miljø-udvalget i
Svendborg Kommune besluttede at genoptage den
nedlagte påskønnelsesordning for god arkitektur i
Svendborg. Første gang det sker, er allerede 1.
oktober i år, på Arkitekturens Dag.
Bestyrelsen noter med tilfredshed, at en række af
foreningens ønsker er opfyldt i den nye ordning.
* At det ikke længere hedder en
bygningspræmiering, men nu er en arkitekturpris.
Begrebet præmie lyder for meget af en
konkurrence, med flere placeringer, hvilket netop
ikke er tilfældet.
At det hedder en arkitekturpris signalere at dette
initiativ skal ses som element i kommunens
kommende arkitekturpolitik, som foreningen
længe har arbejdet på at få etableret.
* I den nye ordning er det ikke kun privat, men
også offentligt byggeri der kan nomineres. Det er
nyt at også offentligt byggeri kan indstilles,
hvilket bestyrelsen savnede i den gamle ordning.
* Det er nyt at skulpturer kan indstilles til en pris.
Dette understøtter Foreningens holdning til en
monumentpolitik. At man bliver mere bevidst om
monumenterne i det offentlige rum.
* Tillige er det nyt at haver kan indstilles. Dette
understøtter foreningens holdning til øget fokus på
vores forhaver, som også blev omtalt i sidste
nyhedsbrev.
* den nye ordning dækker endvidere hele det nye
Svendborg Kommune, altså også de store
landområder i det tidligere Egebjerg og Gudme,
hvilket bestyrelsen finder meget spændende.

Foreningens Hjemmeside
Bestyrelsen har drøftet hvordan vi kan forbedre
vores hjemmeside, især gøre den mere aktuel.
Netop nu ser det ud til at der er ved at blive fundet
en løsning – således den igen bliver opdateret og
fremover aktuel igen.
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