ÅRSBERETNING 2015

Endnu et år er gået og atter takkes foreningens medlemmer og bestyrelse for opbakning, arbejde og
inspiration ydet i det forgangne år. Som alle ved, er Foreningen Bevaringsværdige Bygninger i tæt parløb
med Bygnings Frednings Foreningen/BYFO, som ikke alene huser vor forening, men som også yder
sekretariatsassistance og assistance i øvrigt. Det skal her nævnes, at der i BYFOs årsberetning er anført
følgende: ”Sideløbende har BYFOs bestyrelse arbejdet mod et nyt strategisk greb på formidlingen af
foreningen, der b.la. indbefatter et tættere samarbejde med foreningen Bevaringsværdige Bygninger. Det
bliver en spændende fremtid for begge de to foreninger.”
Endvidere står der i årsskriften at, ”Foreningen Bevaringsværdige Bygninger planlægger en fælles
kommunikationsplatform med BYFO med henblik på at kunne servicere ejere af bevaringsværdige
bygninger bedre end hidtil. På baggrund af en indledende research med interviews med både ejere og
kommunale planlæggere vurderes det, at behovet for dette er større end nogensinde, og at Foreningen
Bevaringsværdige Bygninger således rummer et stort vækstpotentiale. Medlemshvervning og formidling af
den nye kommunale platform vil for alvor begynde i 2016”.
En ny kommunikationsplatform skal samle de to foreninger under navnet ’Historiske Huse’. Det kan heraf
ses, at en ikke alene potentiel - men en allerede eksisterende - synergi mellem kommunikationen af de to
foreninger er pågående ikke alene ifht. sekretariatsdelingen men også vedrørende vidensudveksling og
formidling, hvad angår angår byggeteknik, økonomi etc. Historiske Huse vil fungere som platform de to
foreninger imellem. Foreningerne vil fortsætte som selvstændige juridiske enheder, som samarbejder tæt
og positivt, men som også er sig bevidst, at der kan være tale om interesseforskelligheder.
De bevaringsværdige bygninger udgør en væsentlig del af den danske kulturarv. Derfor er det vor forenings
opfattelse, at det bør anses for en national opgave at være med til at bevare dem. Når dette er sagt, skal
det dog ses i tæt sammenhæng med, at vor forening er en interesseforening, hvis formål det er at arbejde
for at skaffe foreningens ejere optimale økonomiske vilkår og skattemæssige og administrative fordele, der
gør det muligt for dem ikke alene at bevare bygningen bedst muligt til glæde for dem selv men også for
nationen således, at den indgår som en integreret del af den danske kulturarv.
Der har i årets løb været adskillige medlemsaktiviteter og arrangementer, hvoraf her blot skal nævnes
studieturen til Dansk Vestindien og invitationen til åbent hus i Brønnums Hus på Kgs. Nytorv i København. I
efteråret 2014 påbegyndtes formuleringen af projektansøgninger til fremskaffelse af fondsmidler til et
formidlingsprojekt, der skal hjælpe ejere af fredede og bevaringsværdige huse med at facilitere sikringen af
deres huse. Realdania har bevilliget 350.000 kroner til projektets igangsættelse herunder til indsamlingen
af den nødvendige viden.
Igen i år vil det være på plads at takke BYFO og denne forenings formand Birthe Iuel for den indsats, hun
gør i diverse udvalg og i Bygningskultur Danmark og ikke mindst i vor forening, i hvis bestyrelse hun har
sæde. For den gode ordens skyld nævnes her, at Bygningskultur Danmark er sammensat af 25 foreninger hver især med mange tusinder medlemmer. BYFO har indstillingsretten til formandsposten og Birthe Iuel er
Bygningskultur Danmarks præsident.
Afslutningsvis ønsker jeg alle en glædelig jul og et godt nytår.
Vi ser igen frem til et år med megen aktivitet i samarbejde med BYFO.
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