
 

 

 

Referat fra generalforsamling lørdag den 5. juni 2021 kl. 9.00 i Landsforeningen for Bygnings- og 

Landskabskultur. Mødet blev afholdt på Zoom. 

Formand Karen Margrethe Olsen bød velkommen til forsamlingen og den siddende bestyrelse hilste på 

deltagerne, inden den officielle dagsorden gik i gang. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

–  Punkt 1: valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Advokat, Henriette Soja. Der var ingen modkandidater. 

Henriette Soja takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

–  Punkt 2: godkendelse af bestyrelsens beretning 

I den mundtlige beretning fremhævede formand, Karen Margrethe Olsen følgende: 

 

- Det positive i at Slots- og Kulturstyrelsen er ved at gennemføre en lang række fredninger på Nyholm i 

København 

- Beklagede at Slots- og Kulturstyrelsen har en lang række fredningssager, som har ventet i flere år på 

behandling. At der kun er fredet 13 bygninger inden for de seneste 10 år, og vi har 18 forslag som ligger og 

venter på behandling i Det Særlige Bygningssyn. Det er utilfredsstillende. 

- Foreningen arbejder systematisk med at indgå i netværk og samarbejde med andre NGO’er. Herunder et 

partnerskab med Arkitektforeningen, Danske Landskabsarkitekter og Solar City Danmark om placering af 

Solcelleparker. 

- Foreningen er i gang med at udarbejde et fælles logo til medlemmer, der ønsker at bruge By og Land som 

et fælles navn. Her vidste formanden det nye logo og sagde, at Landsforeningen for Bygnings- og 

Landskabskultur fremover vil kalde sig By og Land Danmark i daglig tale.  

- Arbejdet med at få bygnings- og landskabskulturen på dagsordenen i det kommende kommunevalg, som 

finder sted den 16. november 2021. 

- Udgivelsen af en bog om rytterskoler i anledning af 300 års jubilæum i 2021. Bogen har modtaget 

fondsstøtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond og Bergiafonden.  Bogen forventes at kunne gå i 

i trykken efter sommerferien. 

- Arbejdet for at tilgængeliggøre muligheden for at testamentere og donere gaver til Landsforeningen og 

bygnings- og landskabskulturen. 

- Udviklingen af et projekt i samarbejde med Realdania, der har fokus på den lokale bygnings- og 

landskabskultur. 

Til slut fortalte formanden, at sekretariatsmedarbejder Mette Krag stopper i foreningen og opfordrede alle, 

der har lyst til at arbejde med foreningsdrift, medlemsadministration og økonomi til at søge stillingen, der 

vil blive offentliggjort via foreningens kanaler. 

Den skriftlige beretning ligger på foreningens hjemmeside. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt. 



 

 

Herefter fremlagde udvalgsformændene deres mundtlige beretninger. Skriftlige beretninger ligger på 

hjemmesiden.  

Formand for Have- og Landskabsudvalget, Margrethe Floryan, startede med at takke udvalget og særligt 

afgående formand Kirsten Lund-Andersen, der har været formand for udvalget i mere end 25 år og for 

tilliden og samarbejdet med bestyrelsen. 

Margrethe Floryan fremhævede: 

- Arbejdet med fredninger, herunder den nye fredning af Sonja Polls have 

- Besøg og arbejdet med at sikre Museumshaven i Faaborg 

- Samarbejdet med lokalforeningen i Hillerød om etablering af en dobbelt-allé mod Frederiksborg Slot i 

Hillerød 

- Arbejdet med projektet ’Danmarks Betydningsfulde Haver – En Fælles Sag’, hvor det første officielle 

diplom bliver givet til Vordingborg Kulturhistorisk Botanisk Have den 23. juni 2021, hvor haven fejrer 100 

års jubilæum. 

Formand for Planudvalget, Ole Kaae, startede med at takke den afgående formand Ditte Thye for sit store 

arbejder med at hjælpe og vejlede lokale foreninger i sager ang. planlovens bestemmelser. 

Ole Kaae forsatte sin beretning med fokus på: 

- Udvalgets arbejde med kommuneplaner  

- Højhuse og fortætning af bymiljøer 

- At ca. 1/3 af landets kommuner ikke lever op til lovgivningens krav om udpegning af bevaringsværdige 

bygninger 

Ole Kaae opfordrede alle til at gå i dialog med deres lokale politikere inden kommunevalget. Det er 

kommunalbestyrelsen, der tager beslutninger om planlægning og nedrivning og opførelse af nye bygninger 

i landets kommuner. 

Helge Torm formand for Frednings- og Bevaringsudvalget lagde i sin mundtlige beretning vægt på: 

- Udvalgets arbejde med at gøre indsigelse imod nedrivningsansøgninger 

- Udfordringerne med frasalg af præstegårde i hele landet 

- Arbejdet med bygningsfredning. Her understregede udvalgsformanden, at det ofte er meget op ad bakke, 

at få bygninger fredet, hvis der allerede er planer om nedrivning. Han opfordrede i stedet alle til at 

henvende sig til udvalget med fredningssager inden der opstår trusler. 

Formand for Udvalget for Nyere Tids Arkitektur, Grethe Pontoppidan, var desværre forhindret i at deltage i 

generalforsamlingen. 

Karen Margrethe Olsen oplyste, at udvalget i gennem længere tid har arbejdet med enfamilie-, parcel og 

typehuse. Der arbejdes med universitetsbyggeri og feriebebyggelser og henviste i øvrigt til den skriftlige 

beretning, som kan findes på foreningens hjemmeside. 

Punktet med beretninger blev herefter afsluttet. 



 

 

– Punkt 3: godkendelse af det reviderede regnskab. 

Kasserer, Anne Midtgaard Jønsson, var desværre forhindret i at deltage. Foreningens reviderede regnskab 

2020 blev fremlagt af sekretariatsmedarbejder Mette Krag Nørgaard. Hun gennemgik regnskabet i 

hovedtal. 

I chatten var der spørgsmål om kontingentsatser for medlemsforeninger.  

Herefter blev regnskabet godkendt. 

– Punkt 4: behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke kommet forslag til generalforsamlingen. 

– Punkt 5: godkendelse af budget for 2022 herunder fastsættelse af kontingent for 2022 

Foreningens sekretariatsmedarbejder Mette Krag gennemgik budget for 2022. Der var ingen spørgsmål og 

herefter blev budget for 2022 godkendt. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2022. Forslaget blev vedtaget. 

– Punkt 6: valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter 

Torben Lindegaard Jensen, Anne Midtgaard Jønsson og Jens Aaberg var på valg til bestyrelsen for en toårig 

periode. Alle modtog genvalg. Der var ingen modkandidater. Alle blev valgt. 

Peter Hee og Mette Lyhne var på valg som suppleant. Peter Hee modtog genvalg. Mette Lyhne ønskede 

ikke at stille op til genvalg.  

Bestyrelsen foreslog Cecilie Julie Nielsen som suppleant. Cecilie præsenterede sig selv: Hun er uddannet 

arkitekt fra Oslo og har læst en overbygning på Aarhus Universitet med fokus på, hvordan mennesker 

knytter sig til den fysiske kulturhistorie. Til daglig er Cecilie ansat i Aarhus Kommune, hvor hun arbejder 

med udvikling af kulturmiljøer. 

Der var ingen modkandidater og Cecilie Julie Nielsen blev valgt som suppleant sammen med Peter Hee. 

– Punkt 7: valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Leif Hansen som foreningens revisor. Der var ingen modkandidater. Leif 

Hansen blev valgt. 

 

– Punkt 8: bekræftelse af mødested og tidspunkt for næste års generalforsamling og valg af mødested for 

generalforsamlingen om to år. 

Det blev bekræftet at Sorø Bevaringsforening og Helge Torm er værter ved årsmødet 2022. Datoen meldes 

ud snarest muligt, men traditionen tro afholdes årsmødet i maj. 

Pga coronausikkerhed er de sidste aftaler for årsmøde 2023 endnu ikke helt på plads. Byen og datoen 

meldes ud snarest muligt. 

- Punkt 9: evt. 

Rudi Rusfort Krag inviterede til en studietur i Svendborg den 4. sep. 2021, hvor Landsforeningens 

medlemmer kan opleve Svendborg.  



 

 

Herefter var der en god drøftelse af, hvordan lokale foreninger kan hjælpe hinanden med udveksling af 

idéer og erfaringer med at komme i dialog med kommunalpolitikere i forbindelse med kommunalvalget 

den 16. november 2021. 

Efter den afsluttede dagsorden takkede formand Karen Margrethe Olsen bestyrelsen og udvalgenes 

frivillige for en utrættelig indsats for bygnings- og landskabskulturen. 

Efter det officielle program var der elektronisk overrækkelse af bygnings- og landskabskulturprisen 2021. 

Læs mere om det på hjemmesiden. 
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