
Indtryk fra Landsforeningen By og Lands generalforsamling 15. Maj 2010 i Svaneke 

 

 

Lokalforeningen By og Land Halsnæs deltog med en repræsentant fra bestyrelsen. Der var i alt 84 

deltagere både personlige medlemmer og repræsentanter fra lokalforeninger. Vejret indbød til at 

være inden døre…………….trods medio maj var det pivkoldt, regnvådt og blæsende på Bornholm 

– hvilket dog ikke forhindrede mig i at få øje på Svanekes mange bygningsmæssige og 

landskabelige lyksaligheder. I 1975 fik Svaneke tildelt Europarådets guldmedalje for fremragende 

bybevaring og Byforeningen Svanekes Venner har en stor del af æren herfor. Dette får mig til at 

fundere over den betydning og rolle interessegrupper præget af viden, begejstring, ildhu, 

initiativrigdom og fremsynethed kan have for et lokalsamfund. Byforeningen Svanekes Venner har 

eksisteret siden aug. 1944 og nyder opbakning og tilslutning i lokalsamfundet. Dette, foruden 

kommunal og amtskommunal – nu regional – bevågenhed og vilje er af vital betydning for 

byforeningens resultater.  

Landsforeningen har udarbejdet en strategi for bevaringsværdige bygninger, og denne strategi kan 

ses på Landsforeningens hjemmeside www.byogland.dk 

Der blev opfordret til at lokalafdelingerne skulle være aktive i at få oprettet kommunale 

bygningskulturråd, hvis opgave det er at vejlede kommunen, dennes tekniske og kulturelle 

forvaltning i sager der vedrører udviklingen af kommunens kulturmiljøer, herunder bl.a. de 

bevaringsværdige bygninger i kommunen.  

Fredningsloven er revideret og et nyere begreb i den sammenhæng er Transformation – ex. fra 

kostald til hotelværelse. Et eksempel på dette kan være Annebergparken i Odsherred der alene har 

været psykiatrisk hospital. I dag rummer stedet foruden psykiatriske funktioner også boliger og en 

teatersal. De bygningsmæssige og landskabelige værdier er bevaret, men har fået nye funktioner. 

Næste års generalforsamling foregår i Ulfborg/Vemb ved Holstebro i dagene 13., 14. Og 15. maj.  

Referatet fra generalforsamlingen kommer til at ligge på Landsforeningens hjemmeside. Jeg har 

valgt at skrive lidt om de indtryk fra dagen der får mig til at koble til By og Land Halsnæs. 

DERFOR vi har brug for flere medlemmer – med eller uden ildhu – og for yderligere interesse for 

foreningens arbejde. Det var vældig inspirerende at møde en ”ældre” forening, nemlig 

Byforeningen Svanekes Venner, og få syn for at det nytter. Så meld dig ind og bak op om at bevare 

og udvikle Halsnæs´ lyksaligheder til glæde for nu- og fremtid. 

 

20. maj 2010  

Jette Avlund 

 

 

 

  

http://www.byogland.dk/

