
 

 

Dagsorden og referat fra generalforsamling i Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur lørdag den 6. maj 2017. 
Afholdt på Hotel Maribo Søpark, Vestegade 29, 4930 Maribo. 
 
Inden generalforsamlingen var der velkomst ved formand for By og Land Maribo Jan 
Jørgensen og den traditionelle morgensag. Herefter holdt viceborgmester i Lolland 
Kommune Henrik Høegh (V) et lille foredrag om Lollands udvikling. Han fortalte om nye 
jobs, transportkorridoren ved Femern-forbindelsen og den grønne udvikling. Henrik Høegh 
forholdt sig også til bygningsbevaring, hans udgangspunkt var: ’Vi kan næsten bevarer alt, 
hvis vi kan finde en aktivitet, der kan klarer den daglige drift bagefter.’ 
 
 
 
 

1.  Valg af dirigent 
 
Valg af referent og valg af stemmetællere. 
 
Henrik Drachmann blev valgt som dirigent. 
 
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2.  Godkendelsen af bestyrelsens beretning for 2016 
Herunder også fremlæggelse af fagudvalgenes beretninger 
 
Landsforeningens formand Karen Margrethe Olsen holdt bestyrelsens 
beretning.  
 
Hun lagde vægt på, at en målrettet indsats for at kommer i de 
landsdækkende medier er begyndt at bærer frugt. Herefter fortalte hun om 
de mange projekter Landsforeningen arbejder for at gennemføre og 
realisere. 
 
Hun opfordrede alle lokalforeningerne til at tage aktiv del i den kommende 
kommunale valgkamp. Den 4. februar 2017 har der været formandsmøde i 
Odense om samme emne, materialet ligger på Landsforeningens 
hjemmeside. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 



 

 

Efter godkendelse af bestyrelsens beretning, blev fagudvalgenes 
beretninger fremlagt. 
 
Helge Torm viste fotos fra Frednings- og Bevaringsudvalgets arbejde med 
bygningsfredninger. 
 
Anders Myrtue præsenterede Planudvalgets fokusområder og arbejde med 
at hjælpe medlemmer med lokal- og kommuneplaner. 
 
Grethe Pontoppidan fortalte om udvalget for Nyere Tids Arkitekturs 
arbejde for at formidle hverdagsarkitekturens værdier. 
 
Kirsten Lund-Andersen fortalte om Have- og Landskabsudvalgets arbejde 
med at introducerer begrebet ”betydningsfulde” haver. 
 

3.  Godkendelse af det reviderede regnskab for 2016 
 
Kasserer Torben Lindegaard fremlagde regnskabet, der på bundlinjen gav 
et overskud på 32.000 kr. 
 
Det blev uddybet, at der står en del penge på Landsforeningens konto, 
disse er øremærket specifikke projekter. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4.  Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke kommet forslag til generalforsamlingen 
 
Der var ingen forslag til behandling. 
 

5.  Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder 
fastsættelse af kontingent for samme. 
 
Kasserer Torben Lindegaard fremlagde budgettet for 2018.  
 
Herefter var der kort drøftelse om indtjeningsmuligheder og rejseudgifter. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter. 
På valg til bestyrelsen er: 
Peter Hee, Henriette Soja, Torben Lindegaard (vælges for to år). 



 

 

 
Peter Hee ønsker ikke genvalg (stiller op til suppleant i stedet). Bestyrelsen 
foreslår Anne M Jønsson. 
 
På valg til suppleanter (vælges for et år): 
Anne M Jønsson, Claus M Smith: Bestyrelsen foreslår Peter Hee i stedet for 
Anne M Jønsson. 
 
Der var ikke yderligere kandidater. Derfor blev Anne M. Jønsson valgt som 
medlem til bestyrelsen og Peter Hee blev valgt som suppleant. 
 

7.  Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår, at revisor Leif Hansen fortsætter 
 
Revisor Leif Hansen blev genvalgt som revisor. 
 

8.  Bekræftelse af mødested og tidspunkt for næste års generalforsamling og 
valg af mødested for generalforsamlingen om to år. 
 
Årsmøde 2018 var planlagt til Esbjerg, men de har nu trukket sig. I stedet har 
Korsør (Foreningen til Bevaring af Gamle Bygninger og Miljøer i Korsør og 
Omegn) tilbudt at være vært.  Mødet afholdes den 4.-6. maj 2018. 
 
Der skal træffes beslutning om, hvor generalforsamling i 2019 skal holdes. 
Bestyrelsen foreslår Hjørring. 
 
Gyrit Kaaber fra Foreningen til Bevarings af Gamle Bygninger og Miljøer i 
Korsør og Omegn fortalte, at de gerne vil være vært for Landsforeningens 
årsmøde i 2018. 
 
Nanna Uhrbrand fra sekretariatet fortalte at Foreningen for Bygnings- og 
Landskabskultur i Hjørring-området gerne vil være værter i 2019, hvor de 
har 50 års jubilæum. 
 
Det blev besluttet, at årsmødet 2018 er i Korsør og årsmøde 2019 er i 
Hjørring 
 

9.  Evt. 
 
Søren Hossy fortalte om Netværk for Bindingsværk. Nanna Uhrbrand 
opfordrede i den forbindelse alle lokalforeninger til at lave et arrangement 
med bindingsværk som tema til Arkitekturens Dag den 2. oktober. 



 

 

Juniudgaven af bladet By & Land er et tema-nr. om bindingsværk. 
 
Anders Myrtue opfordrede forsamlingen til at finde det ældste 
betonbyggeri i deres lokalområde.  
 
 Niels Friderichsen fortalte, at man skal sikrer sig, at der ikke er 
limiteringsaftaler i ens forsikringer, når det kommer til forsikring af 
bindingsværkshuse. 
 
Anne Jønsson opfordrede forsamlingen til at være aktive på de sociale 
medier og like, dele og kommenterer på hinandens facebook-opslag. 
 
Peter Hee fortalte kort om de forventede ændringer i 
bygningsfredningsloven. 
 
Dirigent afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

  
 
 
 
 
 

 
_________________________________ _________________________________ 
Dirigent: Henrik Drachmann Referent: Nanna Uhrbrand 
 


