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Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 19. april på Svendborg Gymnasium.
Generalforsamlingen tog afsked med to gamle kæmper, som efter mange års aktivt virke i
bestyrelsen valgte at stoppe nu. Dels den tidligere formand Jan Hedal og den mangeårige
kasserer, Claus Kølln. Forsamlingen takkede dem begge for lang og tro tjeneste.

Bestyrelsens beretning kan ses på foreningens hjemmeside www.byogland-sydfyn.dk

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og består nu af følgende:

Formand: Rudi Rusfort Kragh
Næstformand og sekretær: Ole Visti Petersen
Kasserer: Carl-Erik Mose Hansen

Harry Jørgensen
Johan Brydegaard
Jess Heine Andersen
Christian Dan Jensen
Villads Engstrøm

Bygningskulturens Dag
9. september 2006 afholdes det traditionelle landsdækkende arrangement Bygningskulturens
Dag. Årets tema er ”Renæssancens bygninger” og foreningen er igen i år med.
I samarbejde med Svendborg Kommune og andre kulturelle foreninger er vi i gang med at
planlægge en ”Renæssance-rute i Ny-Svendborg Kommune”, hvor forskellige bygningsværker
fra perioden 1550 til ca. 1660 besøges, og hvor der vil foregå forskellige kulturelle aktiviteter.

Læs mere om dette på foreningens hjemmeside i slutningen af august.

Videncenter for Fysisk Kulturarv
Foreningen har i flere år haft et ønske om at få etableret et videncenter på Sydfyn, der kan hjælpe
boligejerne og kommunerne med vedligehold af bygningerne. Omkring år 2000 sad Foreningen
med i en arbejdsgruppe bestående af bl.a. repræsentanter fra kommunen og flere fagforeninger,
arbejdsgiverorganisationer m.m., der arbejdede på at etablere en såkaldt ’Håndværkerby’, et
regionalt Raadvad-center i Christiansminde skoven ved Den gl. Smedje. Det løb desværre ud i
sandet.

Nu er et nyt projekt i gang:: Videncenteret for Fysisk Kulturarv, hvor foreningen også har været
aktiv i opstarten.  Vedlagt dette nyhedsbrev er en præsentationsfolder for dette videncenter. Vi
håber, at medlemmerne tager godt imod dette initiativ og gerne fortæller om det til venner og
bekendte.

Se i øvrigt artiklen på næste side.


