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Marts 2013
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
afholdes torsdag d. 4. april kl. 18.30 hos AOF, Vestergade, Svendborg
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen indkaldes senest 4 uger før afholdelse.
Der var annonce i Fyns Amtsavis torsdag d. 7.3.13.
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 Jess Heine Andersen, Ole Østergaard og Hans Rasmussen. Hans
Rasmussen ønsker ikke genvalg. De øvrige er villige til genvalg.
2. Bestyrelsen foreslår Morten Skak som nyt bestyrelsesmedlem.
Valg af 2 revisorer
Eventuelt

FOREDRAG OG DEBAT - KULTURMILJØER OG KULTURARVEN I SVENDBORG

Torsdag d. 4. 4. 2013 kl. 19.30 i AOFs lokaler, Vestergade i Svendborg.

Riv det bare ned!
En aften med bygningsbevaring og bygningskultur – hvad er det for noget?
Foreningen for Bygnings- og Landsskabskultur for Sydfyn inviterer til foredrag om
Bygningsbevaring og Bygningskultur. Vi kikker på gode og dårlige eksempler, på bygningskultur, på
bevaring og fornyelse med hovedvægt på Sydfyn.
Derefter lægges op til debat om bevaringskulturen på Sydfyn med udgangspunkt i Svendborg. Hvad
har værdi, hvad ønsker vi at sikre for eftertiden, hvad skal vi sikre og hvordan gør vi det?
Formen er at Mogens Victor Andersen, bestyrelsesmedlem i By og Land-Sydfyn og leder af Center
for Bygningsrestaurering på Syddansk Erhvervsskole indleder debatten om kulturmiljøer og kulturarv
med eksempler på situationen i dag.
Der er gratis afgang for medlemmer af Foreningen By og Land-Sydfyn.
Kontakt formanden for at bestille billet.

Fredningsgennemgang
I løbet af forsommeren vil bygninger i Svendborg Kommune, der er fredet før 1990, blive besøgt og
Kulturstyrelsen vil sammen med ejerne gennemgå bygningerne for fredningsværdier og om
nødvendigt drøfte hvordan bygningen fremadrettet bør vedligeholdes til gavn for eftertiden.
Fredningsgennemgangen i Svendborg er led i den landsdækkende fredningsgennemgang fra pågår
fra 2011 til 2016. Foreningen By og Land-Sydfyn indgår sammen med Svendborg Kommune og
Svendborg Museum i den lokale arbejdsgruppe.

Bymidten
Siden sidste nyhedsbrev har kommunen besluttet en overordnet plan for midtbyen, som skal skabe
bedre sammenhæng mellem Krøyers Have, Ramsherred, Torvet, Lilletorv, Møllergade samt en ny
forbindelse mellem Møllergade og Toldbodvej. Bestyrelsen finder det fremlagt projekt spændende
og ser mange muligheder i det. Bestyrelsen vil fortsat følge projektet nøje.

Troense lokalplan

På vegne af bestyrelsen, Rudi Rusfort Kragh
www.byogland-Sydfyn.dk. Følg debatten om byudvikling på www.mitsvendborg.dk

