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….fortæller om foreningens samarbejde 
med Svendborg kommune. Han giver 
gode råd til, hvordan den gode kontakt 
skabes til såvel kommunalpolitikere som 
ansatte....	  

Titel på dagens oplæg: 



Rudi…. 

•  Formand	  for	  By	  og	  Land-‐Sydfyn	  fra	  2001	  
• Uddannelse;	  Cand.scient.soc.,	  RUC	  i	  1996.	  
• Arbejde;	  dataanalyGker	  og	  soIwareudvikler	  i	  et	  energiselskab	  

Andre	  Gllidsposter	  i	  Svendborg;	  
•  Formand	  for	  Foreningen	  BæredygGgt	  Fællesskab	  –	  klima	  og	  energi	  
•  Formand	  for	  Tåsingeskolen	  
• NæsRormand	  i	  Sernvarmeselskabet	  Ollerup-‐V.Skerninge-‐Ulbølle	  	  



….fortæller om foreningens samarbejde med Svendborg kommune. Han giver gode råd til, 

hvordan den gode kontakt skabes til såvel kommunalpolitikere som ansatte.... 
 
Præcisering	  af	  indholdet:	  

•  IKKE	  fortælling	  om	  konkrete	  bygningsværker	  og	  landskabsparGer	  i	  Svendborg	  
(herunder	  foreningens	  sejre	  og	  nederlag)	  

Samarbejdet	  med	  kommunen	  består	  ikke	  af	  
•  frivilligt	  og	  graGs	  arbejde	  for	  kommunen	  (del	  af	  frivillighedspoliGkken).	  	  
•  vedligehold	  af	  kommunale	  bygninger	  (driI	  af	  kommunale	  bygninger).	  	  
•  prakGsk	  udførelse/udarbejdelse	  af	  fx	  kommuneatlas	  etc.	  	  	  

	  
FOKUS:	  det	  usynlige	  arbejde	  der	  ligger	  forud	  og	  har	  skabt	  den	  poliGk,	  
som	  et	  enigt	  Byråd	  har	  vedtaget,	  og	  kommune	  står	  på	  mål	  for.	  



Indhold 

• Beskrive	  samarbejdet	  som	  det	  er;	  2017	  –	  et	  kik	  ind	  i	  maskinrummet	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
•  Fortælle	  om	  baggrunden	  for	  samarbejdet	  –	  situaGonen	  anno	  år	  2000	  



Mødestruktur på flere niveauer 
4 års turnus – 

Borgmestermøde	   Borgmestermøde	  

Bustur	   Bustur	  

Halvårsmøde	  -‐	  
forår	  

Halvårsmøde	  -‐	  
forår	  

Halvårsmøde	  -‐	  
forår	  

Halvårsmøde	  -‐	  
forår	  

Halvårsmøde	  -‐	  
eIerår	  

Halvårsmøde	  -‐	  
eIerår	  

Halvårsmøde	  -‐	  
eIerår	  

Halvårsmøde	  -‐	  
eIerår	  

Ulige	  år	   Ulige	  år	  Lige	  år	   Lige	  år	  

Kvartalsmøde	  med	  poliGske	  gruppeformænd	  
x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  x	   x	  

Medlem	  af	  råd	  og	  nævn;	  	  
Arkitekturrådet,	  Bygningsforbedringsudvalg,	  Havneforum,	  Arkitekturpris,	  Det	  Grønne	  råd,	  Facaderådet,	  Billedkunstrådet,	  Kulturelt	  Samråd,	  Fredningsnævnet	  for	  Fyn	  etc	  

Projekter	  sammen	  med	  kommunen;	  	  
Svendborg	  Havn	  (fra	  2000-‐	  ),	  bevarende	  lokalplan	  for	  Troense	  (2005),	  ArkitekturpoliGk	  (2008),	  Arkitektur	  2010	  (2009-‐10),	  Kulturmiljøer	  (2011-‐2012),	  Foto-‐projektet	  (2014),	  

Fredningsgennemgang	  (2014),	  Kullinggade	  6a	  (2014-‐2017),	  ChrisGansmøllen	  (2015-‐16),	  SGlhistoriske	  blade	  (2017),	  Skilte-‐i-‐byen	  (2017),	  By-‐konference	  (2017)	  



HVEM	  DELTAGER	  FRA	  KOMMUNEN:	  
Valgår	   Ikke	  valgår	  

Borgmester	  +	  udfordre	  Gl	  
borgmesterposten	  (2-‐3)	  

Kun	  borgmester	  

Relevante	  direktører	  fra	  fagområder	  (1-‐2)	  
Centrale	  afdelingsledere	  (1-‐2)	  

Borgmestermøder,	  ulige	  år	  

Fokus	  på	  fælles	  akGviteter	  	  
–	  de	  kommende	  24	  måneder	  



	  	  

2014	   2016	  

Ture	  med	  byråd	  og	  direkMon,	  lige	  år	  





EFFEKTEN	  AF	  EN	  BUSTUR:	  
–	  temaet	  for	  Busturen	  i	  2010;	  Kulturmiljøer	  



Bestyrelsesmøde	  i	  	  
foreningen;	  Forberedelse	  

Møde	  med	  Kommunen	  aioldes	  
Dagsordens	  punkter	  Gl	  
Kommunen	  

Beslutninger	  	  
ført	  Gl	  referat	  

Halvårsmøde	  mellem	  kommune	  og	  Forening	  



Svendborg	  Havn	  (fra	  2000-‐	  )	  
Bevarende	  lokalplan	  for	  Troense	  (2005)	  	  
ArkitekturpoliGk	  (2007-‐08)	  	  
Arkitektur	  2010	  (2009-‐10)	  +	  Svb.	  Bibliotek,	  Handelsstandsforeningen	  m.fl.	  

Program	  for	  AkGvt	  Medborgerskab	  i	  Svendborg	  Kommune	  
Kulturmiljøer	  (2010-‐2012)	  +	  Svb.	  Museum	  

Foto-‐projektet	  (2014)	  +	  Landsforeningen	  +	  Realdania	  
Fredningsgennemgang	  (2014)	  +	  Kulturstyrelsen,	  Svb.	  Museum	  

Kullinggade	  6a	  (2014-‐2017)	  +	  Kulturstyrelsen,	  Svb.	  Museum	  

Pilotarbejde	  for	  ChrisGansmøllen	  (2015-‐16)	  	  
SGlhistoriske	  blade	  (2017)	  +	  SEAF	  	  
Skilte-‐i-‐byen	  (2017)	  +	  Svb.	  Museum	  
By-‐konference	  (2017)	  

Projekter	  sammen	  med	  kommunen	  m.fl.;	  	  



Møde	  i	  bestyrelsen	  



Byrådet	  besluker	  
Arkitekturråd	  (2012)	  

”Halvårsmødet”	  udarbejder	  
forslag	  Gl	  Forretningsorden	  

for	  Arkitekturråd	  
(2010-‐2011)	  

Foreningen	  laver	  forslag	  Gl	  
ArkitekturpoliGk	  (2005)	  

Foreningen	  
afgiver	  

høringssvar	  Gl	  
Planstrategi	  
2008-‐2020;	  

ArkitekturpoliGk	  
indgår	  i	  

Planstartegien	  

Planstrategi	  2008-‐2020;	  
ArkitekturpoliGk	  indgår…	  

Arkitekturens	  Dag	  

ArkitekturpoliGk	  

Arkitekturråd	  

Fra	  ide	  Ml	  implementering…..	  
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Forvaltningen;	  
embedsmænd	  der	  laver	  
oplæg	  Gl	  poliGkerne	  og	  
udfører	  det	  poliGkerne	  
besluker	  

Byrådet,	  	  
der	  tager	  beslutninger	  der	  
påvirker	  mulighederne	  i	  
kommunen	  

Arkitekturrådet;	  
agerer	  uaiængigt	  
men	  skal	  rådgive	  
Forvaltningen	  og	  
Byrådet	  

Arkitekturrådet	  i	  det	  kommunale	  apparat	  



Det	  uformelle	  niveau	  
(2002-‐2006)	  

Det	  formelle	  niveau	  
(2006…..	  )	  

3-‐4	  kaffemøde	  med	  embedsmænd	  
på	  sagsbehandler	  niveau	  

4-‐8	  årlige	  møder	  med	  
topledelse	  og	  poliGske	  

formænd	  for	  
fagudvalg	  

• 2	  møder	  om	  året	  
• Strategisk	  takGsk-‐niveau	  Halvårsmøder	  

• 7-‐8	  møder	  om	  året	  
• OperaGonelt	  niveau	  Arkitekturrådet	  

Fra	  uformelle	  kaffemøder	  Ml	  formel	  organisaMon	  



Bestyrelsens arbejdsgrundlag 

§	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Virksomhed:	  
Foreningen	  udøver	  sin	  virksomhed	  alene	  eller	  i	  samarbejde	  med	  andre	  foreninger	  
og	  enkeltpersoner.	  Den	  arbejder	  for	  at	  skabe	  forståelse	  for	  sine	  formål	  i	  
offentligheden	  og	  hos	  myndighederne	  gennem	  møder,	  ekskursioner	  og	  
debaGndlæg.	  Foreningen	  lader	  sig	  repræsentere	  i	  udvalg	  og	  råd,	  rådgiver	  om	  
bevaringsarbejde,	  formidler	  kontakter,	  medvirker	  ved	  undersøgelser	  og	  afgiver	  
erklæringer	  ved	  f.eks.	  planforslag.	  

§	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Foreningens	  formål:	  
Formålet	  er	  at	  arbejde	  for	  bevaring	  af	  arkitektonisk	  og	  kulturhistorisk	  værdifulde	  
bygninger	  og	  landskabsparGer,	  bevaring	  og	  udvikling	  af	  bymiljøer	  og	  karakterisGske	  
landskaber	  og	  i	  øvrigt	  for	  at	  fremme	  af	  bygnings-‐	  og	  landskabskultur	  på	  Sydfyn.	  



Den medlemsmæssige udfordring 
gennem de sidste par årtier 

Medlemstallet	  falder	  

Medlemmers	  
alder	  sGger	  



Kommunen  
som samarbejdspartner 
• Vores	  formål	  er	  styrende,	  det	  er	  målet	  

• Kommunen	  kan	  være	  midlet	  (de	  er	  myndighed,	  de	  har	  
medarbejderne,	  de	  har	  ressourcerne)	  –	  så	  længde	  de	  er	  med	  arbejder	  
vi	  sammen.	  Ellers	  skriver	  vi	  læserbreve	  og	  høringssvar.	  



GF 

•  Ikke	  mange	  fremmødte	  

• DERFOR;	  Bruger	  GF	  strategisk	  	  
•  Til	  at	  kvalificere	  bestyrelsen,	  gennem	  et	  eksternt	  foredrag	  (åbent	  for	  byens	  
borgere),	  om	  noget	  som	  vi	  tror	  kommunen	  skal	  arbejde	  med	  om	  2-‐5	  år	  ude	  i	  
fremGden.	  

•  Dirigent	  Gl	  GF	  er	  oIe	  en	  poliGker,	  en	  central	  embedsmand	  etc	  –	  som	  på	  den	  
måde	  skal	  overhøre	  bestyrelsens	  beretning.	  

•  	  (Beretningen	  kan	  tones	  eIer	  hvem	  der	  er	  dirigent;	  beretningen	  er	  inden	  GF	  godkendt	  af	  
bestyrelsen).	  



Foreningen som brobygger 

PoliGkere	  

Forvaltningen	   Borgerne	  



Når det lykkes… 

• Kemi	  mellem	  personerne	  ved	  bordet	  
•  Tillid	  Gl	  hinanden,	  som	  person	  og	  organisaGon	  
• Klare	  forståelser	  af	  hinandens	  mandat,	  opgaver	  og	  kompetencer	  



By og Land-Sydfyn  
Bagtæppe - I 
•  SGIet	  1969	  –	  reakGon	  på	  1960ernes	  nedrivninger	  og	  hensynsløs	  
forvaltning	  af	  daGdens	  kulturhistoriske	  aIryk	  

•  Frem	  Gl	  1990erne	  agerede	  foreningen	  reakGvt	  på	  poliGkernes	  
udmeldinger	  (afgav	  høringssvar,	  demonstrerede,	  lavede	  akGoner).	  

•  Fra	  1990erne	  skiIede	  vi	  kurs	  og	  arbejdede	  mere	  proakGvt;	  i	  stedet	  
for	  at	  være	  bageIer	  poliGkerne	  (”stop	  -‐	  vi	  ønsker	  ikke	  den	  vej”)	  
ønskede	  at	  vi	  sæke	  dagsorden	  for	  poliGkerne	  (”Hvor	  vil	  vi	  hen?	  Vi	  skal	  
den	  vej!”)	  



Bagtæppet – II - Medlemmerne 
Situationen år 2000 
• Medlemmerne	  blev	  stadig	  ældre,	  svært	  at	  rekrukere	  nye	  medlemmer	  
=	  hvis	  ikke	  vi	  gør	  noget	  ville	  foreningen	  dø	  sammen	  med	  det	  sidste	  
medlem.	  

	  
• Medlemmerne	  var	  i	  hverdagen	  ikke	  akGve	  –	  en	  passiv	  medlemskreds.	  
Men	  sagen	  var	  stadig	  levende	  og	  aktuel.	  

• Medlemmerne	  (og	  generelt	  borgerne)	  bakkede	  op	  om	  det	  vi	  gjorde	  –	  
de	  var	  glade	  for	  at	  der	  var	  nogle	  som	  bekymrede	  sig.	  

• Vi	  havde	  en	  folkesag	  -‐	  bare	  ikke	  en	  folkebevægelse.	  



Bagtæppe – III  
Bestyrelsen 
SituaMonen	  år	  2000	  	  
*	  Bestyrelsen	  bestod	  af	  fagfolk	  funderet	  i	  det	  arkitekRaglige	  miljø,	  det	  
håndværksmæssige	  niveau	  eller	  det	  organisatoriske.	  
• Mange	  havde	  omk.	  20	  års	  anciennitet	  i	  bestyrelsen	  –	  altså	  højt	  
vidensgrundlag.	  	  

•  Gennemsnitsalderen	  i	  bestyrelsen	  var	  over	  60	  år.	  
SituaMonen	  år	  2017:	  
•  Bestyrelsen	  er	  bredere	  funderet;	  foruden	  arkitekter	  er	  der	  nu	  bl.a.	  
journalist,	  en	  etnolog,	  en	  universitetslektor	  i	  boligøkonom	  

•  Gennemsnitsalderen	  er	  lavere,	  flere	  er	  under	  60	  år.	  
•  To	  bestyrelsesmedlemmer	  har	  nu	  +30	  års	  anciennitet	  



PRINCIPPER 

•  Foreningen	  	  
•  Er	  poliGsk,	  men	  ikke	  parGpoliGsk	  
•  Er	  kriGsk-‐konstrukGve;	  fokus	  på	  løsninger	  og	  muligheder	  
•  Snakker	  med	  alle,	  der	  vil	  snakke	  med	  os	  
•  holder	  armslængdeprincip	  Gl	  borgergrupper	  
•  vælger	  selv,	  de	  kampe	  vi	  vil	  tage	  
•  Vælger	  primært	  de	  kampe	  vi	  kan	  vinde	  (samler	  på	  sejre)	  
•  Udvikler	  Sydfyn	  for	  at	  bevare	  Sydfyn	  
•  har	  fokus	  på	  helhed	  og	  kontekst	  med	  sans	  for	  detaljerne	  
•  har	  fokus	  på	  rammerne	  for	  bygningsejernes	  ageren	  –	  det	  er	  den	  måde	  vi	  
nemmest	  kan	  påvirke	  flest	  private	  matrikler	  på.	  



Mange aktører er i spil 
TOP	  DOWN	  på	  den	  enkelte	  kommune	  
•  OvernaGonale	  norm-‐formuleringer	  (FN,	  EU….)	  
•  Der	  er	  naGonale	  norm-‐formuleringer	  (Regering,	  Ministerier….)	  
•  Jura	  og	  økonomi	  
•  Betænkninger,	  konferencer,	  rapporter	  

BUTTOM	  UP	  i	  den	  enkelte	  kommune	  
•  Læserbreve,	  underskriIsindsamlinger,	  pjecer	  m.m.	  
•  Udførende	  håndværkere,	  producenter,	  	  
•  Turister	  og	  gæster	  
•  Lokale	  møder,	  konferencer,	  	  
•  VidensorganisaGon	  
•  Medlemsforeninger	  



Hvad gør vi: 
VIS	  FORMÅLET	  
	  
Foreningens	  formål	  er	  ikke	  	  

•  at	  hverve	  medlemmer	  	  
•  At	  deltage	  i	  den	  offentlige	  debat	  

	  
	  
	  
AT	  PRIORITERE	  SINE	  KRÆFTER	  
	  
Skal	  vi	  slide	  os	  selv	  op	  på	  at	  få	  medlemmer	  (men	  uden	  sikkerhed	  for	  poliGsk	  
indflydelse)	  eller	  skal	  vi	  påvirke	  poliGkken	  gennem	  lobby	  arbejde	  (og	  dermed	  risikere	  
at	  være	  usynlige	  i	  den	  offentlige	  debat,	  og	  miste	  medlemmer)?	  



Arkitekturrådet 

•  Foreningens	  høringssvar	  i	  2005	  –	  indskrevet	  i	  Kommuneplanen	  
• Kommissorium	  lavet	  i	  2008-‐2010	  (Forretningsorden	  2011)	  
• Vedtaget	  i	  Byrådet	  2012	  
•  I	  gang	  fra	  1.1.14	  –	  2	  års	  forsøg;	  
•  Forlænget	  i	  2016	  Gl	  2018	  
•  Følger	  nu	  Byrådsperioden	  



Kulturmiljøerne 

•  I	  gang	  i	  2010	  
•  Foreningen	  med	  i	  styregruppe	  og	  følgegruppe	  

• Vedtaget	  i	  2013	  i	  kommuneplanen	  
•  Foreningen	  er	  nævnt	  i	  Kommuneplanen	  
•  Arbejdsopgaver	  står	  beskrevet	  i	  Kommuneplanen	  

x	  



Gruppeformænd 

• Vis	  en	  mail	  –	  anmodning	  om	  en	  kop	  kaffe….	  



Halvårsmøder –  
hvordan dagsorden laves 
• Møde	  i	  bestyrelsen	  –	  forslag	  Gl	  emner	  beslukes.	  
•  14	  dage	  før	  mødet;	  Forslag	  mailes	  Gl	  Kommunen	  
•  7	  dage	  før	  mødet;	  Dagsorden	  på	  kommunens	  brevpapir	  
•  Indenfor	  7	  dage	  eIer	  mødet;	  Referat	  af	  mødet	  
• Referat	  godkendes	  med	  vores	  Glføjelser	  
• Orientering	  i	  bestyrelsen	  om	  sidste	  møde.	  



Temafolderne 

• Vis	  dem	  og	  deres	  opbygning	  



Foto-projektet…. 

• Kommunen	  var	  meget	  hurGgt	  med	  –	  hurGg	  beslutningsproces.	  



4 års turnus 

• Ulige	  år	  –	  Februar	  (2013	  og	  2015);	  	  
•  ”Borgmestermøde”	  –	  drøIelse	  af	  overordnede	  mål.	  

•  Lige	  år	  –	  maj-‐juni	  (2014	  og	  2016);	  	  
•  Bustur	  med	  byråd	  og	  direkGon	  

• Halvårsmøder	  med	  toppen	  (forår	  og	  eIerår)	  
•  Strategiske	  møder	  

• Kvartalsmøde	  med	  poliGske	  parGers	  gruppeformænd,	  enkeltvis	  
•  Orienteringsmøder	  

• Arkitekturrådet	  (6-‐7	  møder	  pr.	  år)	  
•  OperaGonelle	  møder,	  byggesagsbehandling	  


