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Marts 2014
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
afholdes mandag d. 7. april kl. 19.00 på restaurant Børsen, Gerrigsgade 31, Svendborg
Dagsorden ifølge vedtægterne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Svendborgfondens til orientering.
Forslag til kontingent for det følgende år.
1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Indkomne forslag. Forslag der ønskes på dagsordenen skal være formanden i hænde senest tre
uger før generalforsamlingen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
1. På valg er Johan Brydegaard, Rudi Rusfort Kragh, Christian Jensen og Henrik FogMøller. Henrik Fog-Møller ønsker ikke genvalg. De øvrige er villige til genvalg.
Valg af 2 revisorer
Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Henrik Nielsen, byrådsmedlem og formand for udvalget Erhverv,
Beskæftigelse og Kultur, under overskriften ”De første 100 dage, og hvad så”? lægge op til debat.
Debatten vil med stor sandsynlighed komme ind på emner som Torvet, Den Spanske Trappe,
Havnen, nedrivningspuljen, Arkitekturrådet, Kulturmiljøerne, byggesager i Troense m.m.
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Skal vi lukke landsbyerne og
øerne og flytte til København?!
- eller er der andre muligheder?

Lørdag den 5. april kl 14.00
Entré kr 75,-

“Livet på kanten”!
Nogle småbyer, landsbyer og landdistrikter oplever i disse år en
delvis affolkning og anden trist tilbagegang, og samtidig oplever
andre lokaliteter vækst og fremgang. !
I samfundsdebatten nævner nogle eksperter, at der er for mange
landsbyer i Danmark, og at nogle derfor må lukkes ned på kortere
eller længere sigt, og samtidig taler andre eksperter om steder
med vækst og fremgang og med potentiale til storslåede
fremtidsvisioner i de dele af landet, som nogle kalder
Udkantsdanmark og andre Forkantsdanmark.
Lektor, Arkitekt MAA, Jørgen Møller !
fra Aalborg Universitet, vil give sine
vurderinger af udfordringerne i nutidens og
fremtidens landdistrikter.
Borgmester i Svendborg, !
Lars Erik Hornemann

Formand Bygnings- og
Landsskabskultur for Sydfyn, !
Rudi Rusfort Kragh
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MØDER
17. marts - Offentligt møde om fredningsgennemgangen i Svendborg Kommune
Arkitekt Mia Kroer Ræbild, som har ledet Kulturstyrelsens gennemgang af de fredede bygninger i
Svendborg kommune, fortæller om den konkrete gennemgang i Svendborg samt sætter vores
bygningskultur ind i en national sammenhæng. Altså: Hvor meget/lidt har vi af den? Og hvordan har
den det egentlig?
Mødes holdes i Borgerforeningen, d. 17. marts kl. 20.30. Der er gratis adgang.

5. april - Debatmøde om landsbyerne i Svendborg Kommune
Hvordan har landbyerne det og hvordan sikrer man fortsat liv og aktivitet på landet?
Skal man nedlægge enkelte landsbyer og samtidig udvikle andre landsbyer
– men i så fald, hvilke landsbyer skal man satse på?
(se yderlige information i vedlagte invitation)

8. april – ERFA-møde for ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger
Foreningen er vært for et møde for ejere af bygninger med store kulturarvsværdier.
Mødet holdes på Hotel Ærø i Svendborg, tirsdag den 8. april kl. 16.30 til 17.30.

SIDEN SIDST
Arkitekturrådet
Svendborg Kommune har på initiativ af Foreningen besluttet at nedsætte et Arkitekturråd.
Arkitekturrådet skal arbejde uafhængigt af Byrådet og Forvaltningen og rådgive byrådet og
forvaltningen om sager, der har arkitektonisk og bygningskulturelle spørgsmål. Arkitekturrådet
sammensættes af fagligt kvalificeret personer, som skal mødes 5 gange om året eller efter behov.
Bestyrelsen ser med spænding og forhåbning frem til, at Arkitekturrådet kommer i virke. Foreningen
er repræsenteret i Arkitekturrådet ved arkitekt Ole Østergaard. Arkitekturrådet mødes første gang i
foråret 2014.
Foreningens møde med Borgmester Lars Erik Hornemann m.fl.
En delegation fra bestyrelsen havde i starten af februar møde med borgmester Lars Erik Hornemann,
udvalgsformand Henrik Nielsen samt afdelingsleder Marianne Wedderkopp. Mødets formål var at
hilse på hinanden samt drøfte mulige samarbejder mellem kommunen og Foreningen for de
kommende fire år. For Foreningen var mødet meget konstruktivt, og der er en vilje hos begge parter
til at værne om bygnings- og landskabskulturen i Svendborg Kommune.
Kommunen er meget interesseret i at fortsætte samarbejdet med Foreningen om de traditionelle
busture, hvor bestyrelsen er guider for byrådspolitikerne og ledende embedsmænd, og hvor
problemstillinger, som forventes at ville optage kommunen i den nærmest fremtid, undersøges. Det
sker dels ved at besøge steder i by eller på land, hvor der kan opstå problemer, og dels ved at drøfte
mulige indsatsområder. Burturen i 2014 har indtil videre arbejdstitlen; Landsbyernes modernisering
og forskønnelse – hvorledes kan nedrivningspuljen bedst anvendes?

Strandvej 5 i Troense
En sag, der fyldte meget i slutningen af 2013, var kommunens håndtering af det bevaringsværdige
hus på Strandvej 5 i Troense, som ”over en nat” forsvandt, og i dag er erstattet af et andet hus.
Skandalen var særlig stor, fordi huset lå inden for den bevarende lokalplan i Troense. Foreningens
kraftige reaktion medvirkede til, at de forvaltningsmæssige procedurer vedr. byggesager i Troense er
blevet strammet op.
Nedrivningsstrategien i Svendborg Kommune
Foreningen har i mange år efterlyst en strategi for nedrivningerne af bygninger i Svendborg
Kommune. Så længe man ikke har en sådan, og mange bygningers kulturarvsværdier heller ikke er
registeret, er det tilfældigt, hvad kommunen giver tilladelser til. Kommunen har netop besluttet en
plan for anvendelsen af den såkaldte Nedrivningspulje. Selvom planen har nogle tidsler ser
bestyrelsen det som et skridt i den rigtige retning.
Foreningens holdning til Torvet og Den Spanske Trappe, forårets gyser….
Det er med stor interesse, at bestyrelsen har fuldt udviklingen i Den Grønne Tråd (passagen fra
Krygers Have, Ramsherred, Torvet til havneområdet), og den netop nu udsendte lokalplan. I
skrivende stund har bestyrelsen ikke taget stilling til denne lokalplan. Men bestyrelsen er indstillet på
at udtale sig i forbindelse med sagen. Vi finder bl.a. Trappen fra Møllergade til haveområdet
fejlplaceret og uheldig i sin udformning.
Foreningens holdning til havneplanen
Bestyrelsen er i hovedtræk enig i den planfor Svendborg Havn, som Byrådet netop har besluttet. Som
bestyrelsen forholder vi os ikke til de konkrete funktioner i de enkelte bygninger – da de kan skifte
over tid. Vi forholder os i stedet til, om nogle grundlæggende værdier, af såvel kulturhistorisk
dimension som af oplevelsesmæssig karakter kan bevares. Det betyder, at vi vægter, at der skal være
rummelighed og tilgængelighed på havnen, herunder fx offentlig adgang, og mulighed for liv på
havnen hele året og hele døgnet. Der skal være udsyn til havnen fra byen og indsyn fra havnen
mellem bygningselementerne til Svendborg Midtby. Den nuværende plan opfylder disse ønsker.
Foreningens ønsker kan der læses mere om i Temafolderen; Svendborg Havn og Frederiksøen.
Overgangen mellem midtbyen og havnen
Jernbanesporet fra Svendborg Vest til midtbyen har i årtier skåret midtbyen og havneområdet over.
Den barriere er yderligere blevet forstærket af det fysiske hegn der er sat op i Skattergade. Det har
besværliggjort forbindelsen mellem den sydlige og nordlige del af gaden. Bestyrelsen har valgt ikke
at gå ind i den konkrete lokale konflikt, men at se på mulighederne for en løsning i et bredere
perspektiv. Det handler om, hvordan by og havn forbindes, og hvordan den kollektive trafik mellem
sygehuset og Svendborg Vest kan imødekommes bedst muligt. Forskellige løsninger anvendes i
andre byer, hvor kollektive trafiksystemer er tilpasset den moderne by på en sådan måde, at
fodgængere, cafeliv, handel og trafik kan forenes uden tilskadekomst på mennesker og materiel. Det
må også kunne lykkes i Svendborg. Foreningen vil arbejde på dette.
2 velbesøgte efterårsture i 2013; nye på vej i den kommende tid….
Foreningen afholdt i efteråret 2013, i samarbejde med Karen Elberg, Svendborg Kommune og LAGSvendborg, to meget velbesøgte ture, henholdsvis en ”æbletur til Tåsinge” og en ”industrikultur tur
til Stenstrup”. Bestyrelsen arbejder på andre turemner til efteråret 2014.
På bestyrelsens vegne;
Rudi Rusfort Kragh, Formand

