Nyhedsbrev, marts 2005
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til den ordinære Generalforsamling i Foreningen for Bygnings- og
Landskabskultur for Sydfyn. Den afholdes den 18. april kl. 18.30 i SAKs lokaler, Vestergade 2731 i Svendborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Offentligt møde om monumenterne i det offentlige rum
Efter generalforsamlingen, kl. 19.30, afholdes i SAKs lokaler et offentligt møde om
monumenterne i det offentlige møde. SE NÆSTE SIDE.
Historiens Dag den 22.5.05 på Valdemar Slot
Foreningens forårstur er under planlægning. Vi har valgt at besøge Valdemar Slot hvor man
forventer snart at kunne komme i gang med flere store projekter, herunder reetablering af
vådområder og fuldendelsen af den barokke spejlsø.
Datoen bliver den 22. maj, samme dag som Kulturministeriets nye arrangement, Historien Dag,
afholdes. Vi planlægger at gøre arrangementet sammen med Danmarks Naturfredningsforening
Svendborg-Egebjerg-afdelingen.
E-mail:
Bestyrelsen har besluttet at for at spare porto og lette postgangen vil Foreningen fremover
udsende nyhedsbreve, mødeindkaldelser mm. pr. mail, til dem som har en sådan.
Meddel venligst Foreningen din mail-adresse på mail@byogland-sydfyn.dk
På vegne af bestyrelsen
Rudi Rusfort Kragh
Krovej 15
5762 Vester Skerninge
62 24 48 98
rudi.kragh@mail.dk

Offentligt møde i SAK, Vestergade, Svendborg

Kunsten og det offentlige rum
Mandag den 18. april kl. 19.30.
I januar udsendte By og Land-Sydfyn et oplæg til monumentpolitik for den kommende
Svendborg Kommune. Oplægget blev udsendt til samtlige politikere i de tre kommuner Gudme,
Egebjerg og Svendborg.
Baggrunden for oplægget er at det offentlige rum er fælles for os alle. Hvordan det offentlige
rum indrettes og forvaltes er en politisk opgave, som dog i alt for stor udstrækning sker
tilfældigt.
Statuer, monumenter, mindestene, springvand og lignende synes specielt i den nuværende
Svendborg kommune at være drysset lidt tilfældigt rundt – uden nogle har overblik over antallet,
deres placering, deres tilstand eller det juridiske forhold omkring forpligtigelserne. Det offentlige
rum kan udvikle sig til et ”offentligt kunstmuseum” uden den interesse eller respekt et sådan
normalt omgæres med.
Søren West og Lars Lauge holder et kort indledende oplæg til efterfølgende debat om ”Kunsten i
det offentlige rum”.
Panaldebat mellem tre politikere i Svendborg Kommune, alle medlem af Byrådet.
Flemming Madsen;
Knud Albertsen:
Inga-Britt Olsen;
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Ole Visti Petersen. Næstformand for By og Land-Sydfyn.

