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PRESSEMEDDELELSE – NØDKALD:  19.02.2016 

 

Kurt Halling, næstformand for byens kulturudvalg, vil på torsdag den 26. februar kl. 19.00 på 

Lokalhistorisk Arkiv Fr. III Vej 6 fortælle om Kulturudvalgets spændende arbejde og visioner. 

 

Efterfølgende afholder Bygningskultur Fredericia generalforsamling og vi håber på at rigtig mange borgere 

denne gang vil slutte op om foreningen.   

Sagen er den, at bestyrelsen er på valg og ønsker at overdrage hvervet til en ny formand og bestyrelse, der 

kan tage fat med friske og anderledes visioner og strategi, som kan føre foreningen videre. 

 

På mødet åbnes derfor op for den mulighed, at man ved tilsagn om medlemskab kan lade sig opstille og 

stemme på en ny bestyrelse. 

 

Foreningen er tilknyttet Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Omkring 100 byer i Danmark 

har en forening som vores. 

 

Foreningen i Fredericia blev med meget stor tilslutning stiftet den 1. nov. 1973 ved et møde på Gymnasiet.  

Landsforeningen daværende formand arkitekt, professor Palle Suenson fortalte om den store betydning de 

mange lokalforeninger har som medbestemmende og borgernes talerør for udviklingen af deres by. 

 

Forhistorien er, at udviklingen af bykernen var ved at løbe løbsk med mange nedrivninger, der blev erstattet 

af bygninger ude af proportioner og ikke tilpasset omgivelserne. Det så ud til at byrådet med manglende 

kundskaber ikke formåede at styre planudviklingen.  Derfor den store tilslutning. 

 

Foreningen gik ind i arbejdet med stor iver og har også sat sine spor, men mange utilpassede bygninger og 

projekter kan stadig opleves i bykernen. 

Der er derfor meget at tage fat på for en forhåbentlig kommende bestyrelse i at fortsætte arbejdet for den 

optimale byudvikling. Ikke alene i bykernen men også det dejlige landskab omkring os med de mange 

landsbyer, der stadig har præg af menneskelighed og rare at færdes i.  Især for børn der her kan færdes trygt 

og opleve livets mangfoldighed. 

 

Vor bestyrelse og foreningens medlemmer har i min formandstid efter talrige offentlige borgermøder og 

kurser fremlagt visioner og ideer til beslutningstagerne i forbindelse med de store ændringer, der sker 

udenfor og især indenfor voldene. Der er ikke ønsket en frugtbar dialog herom. 

Bestyrelsen og vel især jeg som formand har således ikke haft den fornødne gennemslagskraft til at 

optimere byplanarbejdet, der betyder så meget for byens fremtid.  

 

Skal foreningen fortsætte bør det derfor være med en ny formand og bestyrelse, der kan tage fat med frisk 

og anderledes strategi, som kan forberede en god fysisk bydannelse for fremtidige generationer. 

 

Vi har arbejdet for at vor by, som naboen Vejle bør have en Arkitekturpolitik og Stadsarkitekt, der arbejder 

for en smuk kommune og arkitektonisk merværdi.  Modsat er Fredericia der bærer præg af, at det er 

forskellige politikere, der gennem tiderne alene og uden fagligt kendskab har styret udviklingen. 
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