EN FÆLLES SAG
KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER FRA
ORGANISATIONSUNDERSØGELSE AF BY OG LAND
HVAD SIGER DEN NÆRE OMVERDEN?

HVAD SIGER DEN BREDE OMVERDEN?

I projektet har vi talt By & Lands nære omverden, i form af de foreninger og
organisationer som indgår i, samarbejder med Landsforeningen og/eller har en
sammenfaldende interesse indenfor bygnings- og landskabskultur

I projektet har vi også spurgt ikke-medlemmer om
deres holdning til og forståelse af foreningen arbejde:

Hovedbudskaberne fra denne nære omverden er, at foreningen skal:
•
•
•
•
•

Holde den faglige fane højt, lokalt og nationalt
Arbejde på at blive en samlende aktør for alle på feltet
Revitalisere den fælles vision for bygnings- og landskabskulturen
Fokus på kvalitet frem for overudnyttelse /kapitalisering /markedsgørelse
Sætte fokus på værdien af bygnings- og landskabskulturen ift. den
nationale identitet, gerne sammen med andre

Mange er klar over, at et af foreningens hovedformål er
at frede bevaringsværdige bygninger, haver mm., men
en del antager også, at foreningens formål er at lagre
viden om historiske bygninger og arrangere ture
Undersøgelsen viser, der ER folkelig opbakning til
fredning og bevaring af bygnings- og landskabskultur,
og at fokus skal være på den historiske betydning mere
end på det lokale perspektiv og æstetik.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

PERSPEKTIVER FRA MEDLEMSFORENINGERNE

Et omdrejningspunkt i projektet har været at se på
foreningens organisering, og sammenhængen imellem
det nationale og lokale niveau

Medlemsforeningerne synes at det vigtigste i organisationens arbejde er:

Overordnet set er konklusionen, at der er meget
uforløst potentiale i at sikre et større samarbejde på
tværs af det nationale og lokale arbejde og at det vil
være godt at skabe bedre muligheder for netværk
Dertil kommer at det kan give mening at se på navn og
kontingentstrukturer

•
•
•

Bevaring af lokale bygninger og haver
Få bygnings- og landskabskultur på den politiske dagsorden
God integration af nybyggeri i historiske omgivelser

Deres prioriteter i forhold til samarbejde med Landsforeningen er:
1. Støtte og sparring / 2. Bladet / 3. Netværk og idéudveksling
4. Arrangementer og kurser / 5. Konkrete guides / 6. Fælles koncepter
7. Fælles kommunikative platforme

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER
INTERNT OG INDDRAGENDE
Mere samarbejde på tværs af det lokale og
nationale niveau

EKSTERNT OG SAMARBEJDENDE
Mere åben og imødekommende dialog,
særligt når man møder fx nye husejere

SAGER OG KAMPAGNER
Fokus på bæredygtig bevaring

Mere fokus på konkrete problemstillinger
fremfor bestyrelse og foreningsdrift

Mere fokus på samlede bymiljøer fremfor
enkelthuse

’Min by’ – Værdien af kulturmiljøerne.
Den enkelte skal kunne se sit hus/sin by i
den bygningskulturelle sammenhæng

Fokus på netværk og erfaringsudveksling

Mere synlighed i konkrete sager, som
optager lokale (uden det fagnørdede)

Revitaliser kampen for bygningskulturen. Fx
gennem fælles kommunikationsplatforme
og koncepter

OM PROJEKTET ”EN FÆLLES SAG”
Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur/By & Land har igangsat projektet ”En fælles sag” med det formål at se på foreningens
muligheder og barriere i forhold til at skabe mere synlighed og tilslutning til arbejdet
Konsulenthuset Ingerfair har gennemført organisationer af By og Land, som er udmundet i en analyse hvor ovenstående konklusioner og
analyser er tilvejebragt. Projektet er støttet af Realdania

