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Generalforsamlingen d. 24. april 2008 
Årets generalforsamling blev afholdt d. 24.4. på 
Svendborg Gymnasium. På baggrund af 
erfaringerne fra de senere år havde bestyrelsen 
besluttet at i år blev generalforsamlingen afholdt 
uden også at afholde et offentligt temamøde. Det 
gav i stedet mulighed for en større debat og dialog 
om emner som forsamlingen fandt vigtige. 
 
På generalforsamlingen blev landskabsarkitekt 
Henrik Fog-Møller valgt som nyt medlem af 
bestyrelsen. Henrik indtager en ledig plads i 
bestyrelsen. De af bestyrelsesmedlemmerne der 
var på valg blev alle genvalgt. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende på 
følgende måde: 
Formand; Rudi Rusfort Kragh 
Næstformand; Ole Visti Petersen 
Kasserer; Carl-Erik Mose Hansen 
Jess Heine Andersen 
Ole Østergaard 
Christian Dan Jensen 
Harry Jørgensen 
Johan Brydegaard 
Henrik Fog-Møller. 
 
Tillidsposter: 
Arkitekturprisudvalget; Rudi Rusfort Kragh 
Facadeudvalget; Jess Heine Andersen 
Bygningsforbedringsudvalget; Carl-Erik. Mose 
Hansen 
Det Grønne Råd; Henrik Fog-Møller 
Svendborgfonden; Rudi Rusfort Kragh (formand), 
Ole V. Petersen (næstformand), Carl-Erik Mose 
Hansen (kassere), Jess Heine Andersen og Harry 
Jørgensen. 
 
Udflugt med Svendborg Byråd 
Svendborg Kommune havde taget imod et tilbud 
fra Foreningen til en fælles sejltur på 

Svendborgsund. Formålet var at besigtige kysten 
fra vandsiden, og drøfte hvordan vi kan sikre at 
kysten fortsat udvikler sig på en hensigtsmæssig 
måde. Turen blev gennemført på Fylla, en 
eftermiddag i juni, og var en meget stor succes. 
 
Vi sejlede fra inderhavnen sydpå til Lehnskov, 
vendte båden og sejlede tilbage og til Troense, og 
derfra retur til inderhavnen. En tur på i alt ca. tre 
timer, hvor der blev kikket på kysten, dens 
bygninger, kystsikringen, studeret luftfoto af 
området og drøftet aktuelle byggesager med både 
politikere og ledende embedsfolk, som var med på 
båden. 
 
Turen var en ny udgave af en tilsvarende tur 
foreningen og kommunen gennemførte i 2006; 
dengang kørte vi i bus rundt i Ny-Svendborg 
kommune, og besigtigede da såvel Svendborg by, 
Tåsinge som Gudme og Egebjerg. 
 
Arkitekturpolitik 
Efter mange års tilløb har Svendborg Kommune 
netop fået en Arkitekturpolitik. Foreningen har 
længde arbejdet på dette. Allerede i 2005 
præsenterede Foreningen et forslag til en 
Arkitekturpolitik for Ny-Svendborg Kommune. I 
kommuneplan 2007-2012 blev der indskrevet et 
afsnit om at der skulle arbejdes på en sådan, og i 
foråret 2008 blev Ole Visti Petersen medlem af 
den af kommunen nedsatte arbejdsgruppe. Den 
arbejdede hurtigt og allerede midt i 2008 vedtog 
Byrådet Arkitekturpolitikken.  Den blev 
offentliggjort på Arkitekturens Dag, den 1. 
oktober 2008. 
 
Med Arkitekturpolitikken er nu lagt en ramme for 
hvordan kommunen vil arbejde for at fremme god 
arkitektur, både i byen, i landsbyerne og i det åbne 
land. Nu bliver udfordringen at få såvel bygherre 
som rådgivere til at efterleve de mange flotte 
hensigter. Bestyrelsen vil på sit niveau arbejde for 
at dette sker. 
 
Løbende sager 
Bestyrelsen arbejder løbende med en lang række 
sager, som har principiel vigtighed for 
udviklingen af det bygningskulturelle og 
landskabelige i det sydfynske område. 
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I flæng kan nævnes: 
 

- Tankefuld 
- Silvan-grunden 
- Bycenter-planerne 
- P-huse i midtbyen 
- Banner og skilte i midtbyen;  
- Frederiksøen 
- Svendborg Havn;  
- Kogtvedslagterigrunden; ejer ønsker et 

byggeri større end lokalplanen giver plads 
til. 

- Svendborg Vandrehjem; en byggesag på 
en fredede bygning i starten af 1990erne 
uden Fredningsstyrelsen har været 
inddraget. 

- Måoddevej 20, Tåsinge; en byggesag der 
vil bryde byggelinien tæt på kysten 

- Den runde Lystbådehavn; Foreningen har 
afgivet høringssvar 

- Planstrategi 2008; Foreningen har afgivet 
høringssvar 

 
Foreningen 40 år i 2009 
Bestyrelsen har besluttet at markere Foreningens 
40-års jubilæum i 2009.  
 
En række af byens markante personligheder var 
initiativtagere til Foreningens stiftende 
generalforsamling, der blev afholdt d. 19. april 
1969. 
 
Allerede det første år blev en række initiativer 
igangsat som fortsat er nogle af de 
omdrejningspunkter den Forening arbejder med. 
Blandt disse første initiativer kan nævnes 
- Registreringen af bevaringsværdige bygninger 
- Byens skilte og facader 
- Møllergade som gågade 
 
Næsten 40 år efter kan man iagttage, at 
Registranten udkom i 1975, og er fortsat et 
læseværdigt værk. Ønsker man at studere den og 
ikke har den, findes den på Svendborg Bibliotek. 
Den blev i slutningen af 1990erne fuldt op af 
Kommuneatlasset, som dækker Svendborgs 
bygninger opført før 1940. Det værk er tiden nu 
løbet fra, og bestyrelsen arbejder løbende med 
ideer til hvordan en elektronisk registrering kan 
gennemføres, også for de mange bygninger i 
landdistrikterne. 
 

Foreningen var tidligt ude og rejse debatten om 
Byens Skilte og Facader, som en del af det at have 
en pæn og vedordnede handelsby. I 1988 blev 
lokalplanen for midtbyen vedtaget, som 
omhandler skilte-håndteringen. Og siden fulgte 
nedsættelsen af et facadeudvalg, hvor foreningen 
fortsat er repræsenteret. 
 
Den første udadvendte aktivitet den ny forening 
foretog sig var en drøftelse af Møllergade som 
gågade. Og allerede i 1980erne rejse foreningen 
ønsket om midtbyen som bilfrit område. Byrådet 
har netop besluttet at indenfor de nærmeste år skal 
Torvet gøres bilfrit. 
 
Mange andre episoder og forspil til nutidens 
politikker gemmer sig i foreningen arkiv. Dette 
arkiv er Ole Visti i gang med at gennemgå, med 
henblik på at få det overdraget til byarkivet på 
Svendborg Museum.  
 
Bestyrelsen gør sig mange overvejelser over 
hvordan vi kan få formidlet denne viden ud til 
foreningens medlemmer og andre interesserede.  
 
Og i øvrigt hvordan Foreningens 40 års jubilæum 
skal markeres? Intet er afgjort endnu. Og er der en 
engagerede person der vil bistå skal man ikke 
holde sig tilbage for at kontakte formanden eller 
næstformanden. 
 
Kontingent 2009 
Som noget nyt udsendes girokort vedr. kontingent 
for 2009 allerede i 4. kvartal 2008. Det skyldes at 
Landsforeningen har ændret sin 
opkrævningsprocedure, således lokalforeningerne 
før nytår skal meddele, hvor mange medlemmer vi 
har. Tidligere kunne det ske i første kvartal i det 
nye år. 
 
Har man derfor ikke fornyet medlemskabet inden 
udgangen af 2008, bliver man slettet af 
medlemskartoteket. Det er vi desværre nødt til for 
at undgå at komme til at betale afgifter til 
Landsforeningen, uden at have dækning for dem. 
 
Derfor skynd dig at betale for 2009! 
 
For redaktion af Nyhedsbrev-november 2008 
 
Rudi Rusfort Kragh og Ole Visti Petersen. 


