Bestyrelsens beretning for 2017.

Landsforeningen deltog i den offentlige debat
Landsforeningen har ytret sig i landsdækkende aviser, på Facebook og i nyhedsbreve. Emnerne har bl.a.
været
•

byggeri af højhuse i, eller i nærheden af, historiske bykerner,

•

beskæringen af byfornyelsesmidlerne,

•

ændring af fredningsloven,

•

afbrænding af arkitekturtegninger,

•

eventuel nedrivning af Paladsbiografen i København,

•

bevaring af Granfelts gård i Maribo,

•

Slagterhusene i København,

•

Paarup Rådhus,

•

affredning af Vikingeskibshallen m.m.

Desuden udarbejdede vi en række læserbreve, som frit kunne bruges i debatten op til kommunevalget den
17. november 2017:
•

”Gebyr på nedrivning af bevaringsværdige huse”,

•

”Udvikling gennem bevaring”,

•

”Mere støtte til de bevaringsværdige huse”,

•

”Ryd op i gaderne og på torvene”,

•

”Brug flere bevarende lokalplaner”

Vi har indtryk af, at der blev taget vel imod denne hjælp og inspiration.

Dialog med kulturminister Mette Bock om ændring af fredningsloven
Vi har deltaget i to dialogmøder med kulturminister Mette Bock om fredningsloven. Under møderne har vi
sat fokus på følgende 5 mærkesager:
1.
2.
3.
4.
5.

Fredning af kulturmiljøer af national betydning,
differentieret fredning,
sikring af de bevaringsværdige bygninger,
sikring af bevaringsværdige selvstændige landskabsarkitektoniske værker
bedre økonomiske muligheder for bygnings- og landskabskulturen.

Landsforeningen ser frem til at dialogen fortsættes og, at der i 2018 indledes en omfattende revision af
ærkefredningsloven.

Fredninger
Der er i 2017 indsendt fredningsforslag på Paarup rådhus ved Odense NV og Sonja Polls have i Holte.
Tak til medlemmerne for det store, faglige og indsigtsfulde arbejde og engagement, der lægges i
udvalgenes arbejde. Læs mere under rapporterne fra de enkelte udvalg.
En tak skal rettes til Peter Hee, som lægger et stort arbejde i Det Særlige Bygnings Syn.
Landsforeningen ser frem til at fortsætte det positive og konstruktive samarbejde med enhedschef Merete
Lind Mikkelsen og øvrige medarbejdere i Slots- og Kulturstyrelsen.

Arkitekturens Dag
Mange af Landsforeningens medlemsforeninger deltog i markeringen af arkitekturens Dag den 1. oktober
2017. Vi blev dermed en del af det officielle program for dagen.
Som inspiration og baggrund var juni 2017’s udgave af By & Land et temanummer om bindingsværk. Vi
opfordrede alle lokalforeninger til at benytte chancen for at besøge f.eks. en bindingsværksbygning, tage på
bindingsværks-byvandring, arrangere besøg eller workshops hos den lokale tømrer, holde et foredrag om
egenes typiske bindingsværkstræk etc. Det var dejligt at se, at mange foreninger tog denne mulighed til sig.
Også i 2018 melder Landsforeningen et fællestema ud for Arkitekturens Dag. Juni 2018 nummeret af
ByogLand bliver således et temanummer om ”Betydningsfulde Haver”. Vi opfordrer samtidig til at
arrangere besøg, debatter mm om haver, parker, alleer, grønne anlæg, gadekær mm.
For at falde ind under ”Betydningsfulde Haver og Grønne Områder” skal det være ”et menneskeskabt
arkitektonisk værk, som bevidst er formet og planlagt i et landskab eller et byskab”. Landsforeningen vil
hermed øge opmærksomheden på de haver og grønne anlæg, som måske ikke er fredningsværdige, men
som alligevel har store kvaliteter og er vigtige i en lokal sammenhæng. Således altså en pendant til de
bevaringsværdige bygninger.
Lige som sidste år opfordrer Landsforeningen også foreningerne til at annoncere udflugten på
Arkitektforeningens hjemmeside/platform. Det var vi rigtigt mange, der gjorde sidste år, hvor temaet som
sagt var bindingsværk.

Projekter
Unges blik på bygningsarven
Pilotprojektet skal gøre gymnasieeleverne klogere på de bygninger, der omgiver os, og som fortæller
historier, der påvirker os i hverdagen. Målet er at gøre eleverne i stand til at analysere, vurdere og
debattere vores fælles bygningsarv og arkitektur. Eleverne skal lære om bygninger fra idé og opførelse til
eventuel nedrivning, og de vil også høre mere om, hvordan det levede liv og det omgivne samfund kan
aflæses direkte i bygningerne. På sigt skal eleverne kunne se på, og tale om, bygningskultur på et oplyst
grundlag og vide mere om, hvad der gør bygninger til kulturarv.

Projektet gennemføres i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Københavns museum og
Landsforeningen. Iniz Tvillinggaard er projektansat.
Byens Hus
Landsforeningen har, i et samarbejde med Realdania By og Byg, efterspurgt bygninger, som med deres
arkitektur eller misligholdelse skæmmer et væsentlige byrum eller gadeforløb. Vi har modtaget forsalg til
120 bygninger fra hele landet med en fin geografisk og typemæssigt spredning. I skrivende stund venter vi
stadig på offentliggørelsen af de ”vindende” projektet. Det er tanken, at Realdania By og Byg køber og
istandsætter de valgte bygninger, der derefter udbydes til salg.
FBB-fotoregistrering
Foto-registreringsprojektet hovedformål er, at der lægges nye og ældre fotos af fredede og
bevaringsværdige bygninger op i Slots- og Kulturstyrelsens database FBB. Alle FBB-projekterne
gennemføres i samarbejde med lokale bevaringsforeninger og andre ildsjæle og afsluttes med en udstilling.
Projektet var berammet til at forløbe fra 2013 - 2018 og nåede i perioden i alt 20 steder. Herudover er der
fotoregistreret i pilotbyerne Nyborg og Præstø i 2012.
I gennem hele forløbet har Iniz Tvillinggaard fungeret som en ihærdig og dygtig projektleder. En stor tak
skal rettes til alle de deltagende og engagerede foreninger rundt i hele landet og til Søren Vadstrup og Per
Godtfredsen, uden hvis iderigdom og indsats dette projekt ikke var blevet realiseret.
I 2017 afsluttede Iniz Tvillinggaard FBB fotoregistrerings projekter på Amager og Islandsbrygge,
Frederiksberg og Skanderborg.
I København blev udstillingen åbnet af borgmester for kultur og fritid Carl Christian Ebbesen og direktør for
Københavns Museer Lene Floris. På Frederiksberg blev udstillingen åbnet af borgmester Jørgen Glenthøj. I
Skanderborg fortalte arkitekt MAA Rie Oehlenschlæger, Aarhus, om bevaringsværdig bykultur.
I Viborg blev der afholdt udstilling i februar 2018 med et stormøde på det nye rådhus, hvor tidligere rektor
på Aarhus Arkitektskole Gösta Knudsen talte.
Nakskov fik plancherne i marts 2018, men har endnu ikke afholdt nogen udstilling. Holstebro afholdt
udstilling i marts 2018.
Projektets gennemførelse er økonomisk gjort muligt gennem støtte fra Realdania.
Netværk for bindingsværk
Arbejdet i netværk for bindingsværk fik sin start i begyndelsen af 2017 og er nu kommet ind i en god gænge
med regelmæssige netværksmøder og kurser. Det sker i et samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole
i København, Center for Bygningsbevaring i Raadvad og Landsforeningen. Søren Hossy er vores ankermand i
dette projekt.

Netværk For Bindingsværk samler politikere, embedsmænd, museer, håndværkere og ejere i et netværk for
alle med særlig interesse for bindingsværk. Støtten på 1 mio. kr. fra A P Møller-fonden løber til og med
2019.

Medlemsmøder
Lørdag den 4. februar var mere end 35 aktive fra lokalforeninger i hele landet samlet i Odense, for at
forberede sig på kommunalvalget 2017 og udveksle erfaringer og Idéer.
Oplægsholderne benyttede bl.a. lejligheden til at opfordre deltagerne til at søge dialog med kommenen:
”vær konstruktiv og tilbyd jeres erfaring og hjælp”
Til brug i valgkampen, havde vi som tidligere nævnt, udarbejdet læserbreve til inspiration og fri
afbenyttelse.

Sekretariatet
Vi har igen i år haft travlt og det gælder i særdeleshed også sekretariatet, med Nanna Uhrbrand i spidsen.
Vores nye medarbejder Mette Nørgaard har kastet sig ud i arbejdet med at fremtidssikre vores
regnskabssystem og medlemsdatabase.
Iniz Tvillinggaard arbejder med FBB-projektet projekt: Unge blikke.
Ole Kaa har som frivillig udarbejdet høringssvar og op mod årsskiftet stået for en hårdt tiltrængt oprydning
på loft og sekretariat.
Tak for deres store arbejdes indsats på sekretariatet samt til udvalgsformænd og -medlemmer.

