
Formand; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, 5762 Vester Skerninge · Tlf. 62 24 48 98 · E-mail; formanden@byogland-sydfyn.dk · www.byogland-sydfyn.dk 

Nyhedsbrev 
december 2010
Kære medlem!

Foreningens arbejde
Bestyrelsen har de senere år fortolket foreningens for-
målsparagraf bredt, således at stadig flere emner er faldet 
indenfor foreningens opgave; herunder f.eks. byplanmæs-
sige spørgsmål som Tankefuld og område-diskussioner 
som Frederiksøen. 

Det er ikke blot enkelte bygninger der optager besty-
relsen, men også enkeltbygninger i samspil med deres 
omgivelser og hvad de fremadrettet kan anvendes til (Fre-
deriksøen) eller visioner for bygninger og deres funktioner 
på en bar mark (Tankefuld) – ligesom hvordan sådanne 
projekter hænger sammen med deres omgivelser, som 
Svendborg midtby m.m.

Bestyrelsen har også arbejdet på at komme i dialog 
med andre organisationer i Svendborg med henblik på at 
få flere til at tale foreningens sag. Det er i år lykkedes med 
Arkitektur 2010. Her har et  bredt partnerskab af forskel-
lige organisationer og institutioner i Svendborg i fællesskab 
afholdt byvandringer, foredrag, udstillinger og debatmøder 
om forskellige sider af arkitekturen og byrummet i Svend-
borg. Mange af arrangementerne har været rigtig godt 
besøgt. Tak for det!

En anden måde bestyrelsen har arbejdet på for at få 
foreningens formål realiseret er gennem deltagelse i en 
lang række af de råd og udvalg Svendborg Kommune har 
nedsat.

Ved at sidde med ved bordet i disse organer kan vi præ-
ge det politiske arbejde mere direkte. Udover at foreningen 

er repræsenteret i Facaderådet, Arkitekturprisudvalget, 
Bygningsforbedringsudvalget, Det Grønne Råd og Billed-
kunstrådet, som alle er faste udvalg, har foreningen netop 
i disse måneder to repræsentanter i et ad-hoc udvalg,der 
arbejder med at få afgrænset og registreret kulturmiljøerne 
i Svendborg Kommune. Det er Henrik Fog-Møller og Ole 
Østergaard, som sidder henholdsvis i følgegruppen og i 
styregruppen. 

Kortlægningen af kommunens kulturmiljøer kan ses i 
direkte forlængelse af denne sommers bustur med byrådet, 
hvor bestyrelsen var guider (de indsatte foto alle taget af 
Henrik Fog-Møller er fra denne begivenhed – omtalt i for-
rige nyhedsbrev). 

Bestyrelsen har det seneste år arbejdet på at få etableret et 
overordnet organ, et Arkitekturråd, som skal være fagligt 
funderet og rådgive kommunalpolitikerne med arkitektur-
politikken som det ideologiske grundlag. Modellen drøftes 
i disse måneder med Svendborg Kommune. Og det ser i 
skrivende stund meget lovende ud. Mere om det i et senere 
nyhedsbrev.

Formandsmødet
Landsforening for Bygnings- og Landskabskultur indbød 
Rudi til, på det årlige formandsmøde for alle landets By 
og Land-foreninger, at fortælle om hvordan den sydfynske 
forening organiserede foreningsarbejdet. 

Årsagen var, at Landsforeningen havde fået det indtryk, 
at den sydfynske forening er særlig dynamisk og dags-
ordensættende i lokalområdet. Og da mange af landets 
foreninger betegnes af landsforeningens bestyrelse som 
hendøende og meget lidt aktive, var spørgsmålet: hvad gør 
vi på Sydfyn, siden vi sprutter af liv?

Lokalt set var det en meget opløftende oplevelse, på 
andre måder tankevækkende. Rudi har været formand for 
Sydfyns-foreningen i 8 år, og medlem af bestyrelsen i 10 
år, i denne forening, der nu er 41 år gammel. 
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Omkring år 2000 kan By og Land-Sydfyn beskrives som 
en forening der havde sat en stærk dagsorden, men ofte 
havde handlet ”i protest”. Foreningen reagerede på politi-
kernes planer, eller på henvendelser og artikler i aviserne. 
Med den nye formand flyttedes i de kommende år fokus 
fra protesterne til at være den visionære forening, der 
skulle være proaktiv. Ideen var, at i stedet for at forenin-
gen skulle sige nej til de andres forslag, skulle foreningen 
fremover i større grad definere visionerne, som andre 
måtte forholde sig til.

Tidligere blev der brugt tid på at undersøge i arkiverne, 
hvad foreningen tidligere havde ment om forskellige sager. 
Formålet var at finde den politiske tråd, så bestyrelsen 
på forhånd var klar over, om man fortsat fulgte linjen 
eller man brød med den, når bestyrelsen nu meldte noget 
fremadrettet ud. Arbejdet dannede ligeledes grundlag for 
at bestyrelsen tog nye emner og politikområder op. 

På formandsmødet var der flere søsterorganisationer, der 
var overraskede over, hvor tæt vi er på kommunen (borg-
mestermøder, kvartalsmøder, sidder med i råd og udvalg), 
at vi har fagfolk med i bestyrelsen (vi har pt. to praktise-
rende arkitekter og en landskabsarkitekt), at vi har eks-
terne gæster med til bestyrelsesmøderne (fx kommunale 
embedsfolk, repræsentant fra landsforeningens bestyrelse 
etc), at vi anvender så mange medier som vi gør (hørings-
svar, læserbreve i aviserne, hjemmeside m.m.). 

Der var søsterforeninger, der mente at vi havde fjernet os 
fra det folkelige – og var blevet for elitære og professio-
nelle. Til sit forsvar sagde Rudi på formandsmødet: ”Som 
formand har jeg kigget rundt i bestyrelsen og vurderet 
hvilke ressourcer og kompetencer der er til stede sam-
menholdt med foreningens formål. Foreningens formål er 
at fremme og forbedre bygnings- og landskabskulturen 
på Sydfyn. Hvordan opnår vi bedst det formål med de 
ressourcer vi i bestyrelsen har til rådighed? Derfor har vi 
i bestyrelsen fokuseret mere på at have en tæt kontakt til 
beslutningstagerne og meningsdannerne på Sydfyn, end at 
bruge bestyrelsesmedlemmernes knappe tid på at skaffe 
flere medlemmer til foreningen – hvis det samme mål kan 
nås med det nuværende antal foreningsmedlemmer.” 

Som et lille kuriosum kan det nævnes at gennemsnitsal-
deren i bestyrelsen gennem de sidste 10 år er faldet, og 
samtidig er ancienniteten steget! Der har været arbejdet 
fokuseret på, at have både en bestyrelse, der har det rart 
sammen og som supplerer hinanden fagligt. Inden for de 
senere år er en række nye tiltag gjort for at styrke besty-
relsens sociale samvær. Samtidig har fokus været på at få 
gennemført et forestående generationsskifte så smertefrit 
som muligt. 

I dag har vi en kreds i bestyrelsen, der har været med 
i bestyrelsen siden 1980erne, som besidder stor historisk 
viden om både foreningens og kommunens virke. Denne 
kreds vil gå af de kommende år; ved den kommende gene-
ralforsamling vil to af de ”gamle kæmper” træde tilbage og 
blive optaget i det nye SeniorAkademi; Ole Visti Petersen 
og Harry Jørgensen. Skulle der være medlemmer der 
gerne vil gøre en indsats i bestyrelsen, bedes man kontakte 
formanden.  

Husk at sende os din e-mail; 
Portoen stiger næste år til 8 kr, hvilke kommer til at bela-
ste 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.

Den kan sendes til rudi.kragh@mail.dk 
 
Husk at betale kontingent for 2011 før Nytår
Med dette nyhedsbrev udsendes kontingent for 2011. Det 
bedes betalt senest 31.12.2010, da det er skæringsdatoen 
for indrapportering til Landsforeningen af vores medlems-
status. Og dermed, hvem der i 2011 skal have medlemsbla-
det By og Land. Netbank +01<   +10118549<

Skulle det blive indbetalt i starten af 2011 finder vi en 
løsning på det. Det gør blot vores arbejde mere besværligt, 
og tager tid fra det som egentligt er bestyrelsens formål  
– at forbedre og udvikle bygnings- og landskabskulturen 
på Sydfyn.

Med venlig hilsen
Rudi Rusfort Kragh, formand
Ole Visti Petersen, næstformand


