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Årsberetning 2014 for 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
 
DE INDRE LINIER 
 
Bestyrelsen 
Efter årsmødet i 2014 konstituerede bestyrelsen sig således: 
Peter M. Hee, formand 
Karen Margrethe Olsen, næstformand 
Torben Lindegaard Jensen, kasserer 
Martin Jonø, Søren Hossy, Henriette Soja og Jep Loft 
Som suppleanter der deltager i alle bestyrelsens møder: 
Grethe Pontoppidan og Poul Søndergaard 
 
Bestyrelsen har holdt møder med 6-7 ugers mellemrum, og imellem møderne fungerer formand, 
næstformand og kasserer som forretningsudvalg. 
 
I juni måned holdt bestyrelsen internatmøde, hvor de indre linjer i bestyrelsens arbejde blev drøftet og til 
dels fastlagt. 
 
Bestyrelsens medlemmer er tilknyttet udvalg og projekter, så forbindelse mellem ledelse og udførende 
holdes til gensidig orientering. 
 
Sekretariatet 
 
Sekretariatet fungerer optimalt set i lyset af den relativt beskedne bemanding.  
Iniz Tvillinggaard er tilknyttet fotoprojektet og finansieret af dette projekt. Når der er ferie eller sygdom, 
fungerer Iniz som vikar. 
 
Sekretariatet modtager mange henvendelser fra foreninger og enkeltpersoner. I det omfang, det er muligt, 
besvares disse henvendelser, evt. med henvisning til relevant læsestof eller hjemmeside. Er det ikke muligt, 
videresendes henvendelsen til en person, der kan svare. 
 
Bestyrelsen har længe drøftet muligheden for at oprette et ”seniorkorps” af medlemmer med speciel viden, 
som kan trækkes ind til ad hoc opgaver. Vi tror, der er mange, som gerne vil og kan. I 2015 vil vi starte en 
headhunting, og er der interesserede, hører vi det gerne. 
 
 
Økonomi 
Årets resultat viser et overskud på ca. 90.000 kr.. Dette skyldes primært ekstra stort tilskud fra Tips/Lotto 
puljen og fra Bladpuljen. Disse midler kom som sædvanligt så sent på året, at det ikke var muligt at 
disponere over dem i 2014. De senere års gode regnskabsresultater blev således fulgt op i 2014, og 
bestyrelsen har derfor besluttet at bruge lidt af den pæne egenkapital til en ekstraordinær indsats i 
2015 på både fredningssagsområdet og på presse- og kommunikationsområdet.  
 
I oktober måned viste det sig, at reglerne for gaver, der udløser tilskudsmidler, er ændret fra 2014. Ved en 
hurtig indsats og gavmildhed fra medlemmerne lykkedes det at indsamle de fornødne midler, og 
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tilskuddene blev reddet. Dette har også medvirket til det gode årsresultat. Der skal fortages en tilsvarende 
indsats hvert år, så vi håber på fortsat gavmildhed fra vore medlemmer fremover. 
 
Det er et krav fra det offentlige, at Landsforeningen hvert år min. skal modtage 100 gaver á min. 200 kr. 
for at være tilskudsberettiget i f.m. støtte fra Tips/Lotto puljen.  
 
Økonomien er fortsat stram, så er der blandt medlemmerne nogen, der kender en passende sponsor, hører 
vi det gerne, og vi vil straks tage kontakt. 
 
 
DE UDADVENTE LINIER 
 
Strategi for foreningens virke 
Bestyrelsen har afsluttet debatten om strategi og har besluttet at fokusere på bymidter og kulturarven i det 
åbne land, idet vi finder, at vi her har de største trusler (og de fleste medlemshenvendelser). Dette vil 
resultere i, at vi selv starter projekter op omkring disse emner eller indgår i andres projekter, hvor vi finder 
at Landsforeningen kan få indflydelse (se nedenfor). 
 
Udvalgene 
Udvalgene tager sager op inden for deres speciale, dels i form af fredningsindstillinger, dels gennem 
aktiviteter. Dette sker i samarbejde med og/eller som supplement til bestyrelsens aktiviteter. 
 
Udvalgenes beretninger fremgår særskilt. Generelt kan det siges, at der har været stigende aktivitet, såvel 
med betjening af medlemmer og foreninger som med fredningssager. 
 
 
HVAD KAN VI GØRE FOR VORE MEDLEMMER 
 
Landsforeningen er skabt som en paraplyorganisation, men også som en serviceorganisation.  
De fleste aktiviteter ligger hos medlemsforeningerne, der har den tætte kontakt til politikere og egne 
medlemmer. Landsforeningen arrangerer temamøder med aktuelle emner, der kan inspirere og støtte 
medlemsforeningerne. 
 
Bestyrelsen, udvalgene og ikke mindst sekretariatet oplever i disse år en stigende efterspørgsel efter hjælp 
især indenfor bevaring og planlægning, men også efter juridisk og teknisk hjælp.  
 
Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe, men med én fast medarbejder er det begrænset, hvad vi kan magte, og 
med de frivillige, er der en naturlig begrænsning. Vi oplever for ofte, at henvendelser kommer i sidste 
øjeblik, og det gør ikke sagerne nemmere at håndtere. Vi har respekt for, at bestyrelserne i med-
lemsforeningerne skal have tid til at opspore og bearbejde problemerne, men kvalificeret sagsbehandling 
tager tid. Derfor kan det ske, at der siges nej til at hjælpe. 
 
Vi bliver også mødt med ønsket om at rette henvendelser til styrelser og ministre. I den udstrækning det 
passer ind i Landsforeningens strategi, vil vi gerne gøre det, men vi er samtidigt opmærksomme på, at 
sådanne sager skal følges op, og at de kan være tidskrævende. 
 
Efter at der er fuldtidsbemanding, er der løbende kommet nyhedsbreve. Dette er dels en information om 
aktuelle emner, men også et middel til at inspirere til at deltage i den aktuelle debat. 
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KOMMUNIKATION MED OMVERDENEN 
 
Pressen 
Sekretariatet har gennem de seneste år etableret flere gode kontakter til medier. Bestyrelsen har i 
efteråret 2014 igangsat udarbejdelse af en egentlig kommunikationsstrategi. Den hidtidige hovsa aktivitet 
skal erstattes af en bevidst kommunikation, hvor vi gerne må være på forkant. 
 
Vi tager selv i større og større omfang initiativer i form af pressemeddelelser, når en sag lægger op til det, 
og i mere beskeden grad er det blevet til indlæg i lands- og lokalpressen. Vi skal indtage den plads i 
mediebilledet, vi er berettiget til, og vi ser at der skal ofres flere kræfter på dette område.  Derfor har 
bestyrelsen besluttet at sætte mere tid af til dette, og det synes at bære frugt. 
 
 
AKTIVITETER TIL GAVN FOR MEDLEMMERNE OG DERES LOKALOMRÅDER 
 
Fotoprojektet 
I 2012 afsluttedes forsøgene med fotoprojektet, og der blev indsendt ansøgning til Realdania om støtte til 
projektets videreførelse. Der foreligger nu en aftale med Realdania og Kulturstyrelsen om økonomisk 
støtte, der gør, at projektet kan gennemføres. 8 kommuner er i gang, og 10 kommuner er på beddingen 
med udgangen af 2015. Det tegner til, at projektet, hvor vi får involveret ikke blot medlemsforeningerne, 
men også lokalsamfundene i bevaringsarbejdet, bliver en succes.  
 
Bygningskulturel Workshop 
I 2013 og 2014 blev der udbudt 2 workshops, men kun én kunne gennemføres hvert år. I erkendelse af, at vi 
skal være mere professionelle, er der for 2015 indgået samarbejde med Hverringe gods, der allerede 
arbejder en del med bygningsarbejde. Fra 2016 søges der yderligere samarbejdspartnere. 
 
Rejseaktiviteter. 
Rejsen til Lübeck blev en succes, men vi må erkende, at da alle aktiviteter i forbindelse med rejser sker som 
frivilligt arbejde, bliver der fremover antageligt kun en rejse hvert andet år. I stedet vil vi stile mod mindre 
endags ture. 
 
Bevaringsværdige bykerner 
Projektet er nu lagt i faste rammer og introduceres for alvor i marts/april 2015. Det er bestyrelsens håb, at 
dette udspil fra Landsforeningen vil vække det politiske engagement til sikring af vore bykerner. 
 
 
SAMARBEJDE MED ORGANISATIONER OG ANDRE FORENINGER. 
 
Friluftsrådet 
Bestyrelsen finder, at vi ikke har kræfter til at sprede os over flere områder, hvorfor vi har opsagt vort 
medlemskab af Friluftsrådet med udgangen af 2015. 
 
Norden 
På nordisk plan har vi afholdt et årligt møde mellem foreninger med bevaringsinteresser i Norge, Sverige, 
Finland og Danmark. Her udveksles erfaringer med foreningsaktiviteter og aktiviteter over for myndigheder. 
Kredsen af deltagere udvides nu til også at omfatte kommuner med byer eller områder med meget træhus-
/bindingsværksarkitektur. Det er besluttet at indbyde til et seminar i 2016 og at holde et indledende møde i 
2015. 
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Bygningskultur 2015 
Projektet sluttede med udgangen af 2014. I 2013 var det de kommunale embedsmænd, der var i fokus. I 
2014 blev det politikerne. Fra Landsforeningen finder vi, at projektet har været godt tænkt, og det har også 
vakt mange embedsmænd i kommunerne, men det kniber forsat meget med den politiske forståelse for 
bygningskulturen. Fra Landsforeningen har vi forsøgt at følge op med kontakter til politikere, og selvom der 
lokalt også gøres en stor indsats, må det siges at være en vanskelig opgave. 
 
Collective Impact Group 
Realdania har igangsat et flerårigt projekt omkring bevaring af bygningskulturen i de økonomisk udsatte 
kommuner. Projektet var med udgangen af 2014 i et meget foreløbigt stade. Det ser ud til, at der i dette 
projekt bliver mulighed for, at Landsforeningen kan få en central placering og en platform for vore 
synspunkter. 
 
 
MINISTERIER OG STYRELSER 
 
Statens arkitekturpolitik 
10 ministerier, under ledelse af Kulturministeren, indbød til input til en statslig arkitekturpolitik. 
Landsforeningen indsendte et bidrag i overensstemmelse med vores strategi. Resultatet blev, at intet kom 
med, dog kom der et afsnit om borgerinddragelse. Hvad der kommer ud af dette initiativ fra regeringen, har 
vi ingen viden om. Foreløbigt synes det at hvile. 

 
Kulturstyrelsen 
Styrelsen har igen i 2014 givet en støtte på 500.000 kr. Atter var der en bemærkning om, at man gerne ser 
fredningsforslag for nyere tids byggeri. I bestyrelsen er vi enige om, at dette område er relevant, men det er 
fortsat udvalgene og bestyrelsen, der afgør hvilke forslag til fredning, vi vil tage op. 
 
Gennemgangen af bygninger der er fredet før 1990, er fornuftig og forståelig. Vi må erkende, at fredning og 
affredning er en administrativ beslutning i Styrelsen. så vi har overladt det til lokale kræfter at indsende 
indsigelse, men vi mangler fortsat en forklaring på den linje der følges. Den kan i visse tilfælde synes noget 
slingrende. 
Det er typisk de tidligere b-fredninger, der nu luges ud. Det begrundes med, at de er spoleret indvendig. I 
stedet kunne man vælge at sige, at de bevarende fredningsværdier ligger i det ydre, og så opretholde 
fredningen. Vi mener fortsat, at man bør overveje at genindføre en form for B-fredning som facadefredning 
eller miljøfredning.  
 
 
GENERELT 
 
Bestyrelsen vil takke alle, ansatte som frivillige, styrelser og ikke mindst medlemmerne for deres 
engagement og indsats i 2014 og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2015. 
 
På bestyrelsens vegne 
Peter M. Hee 
Landsformand. 
 
 
 


