Augustenborg den 2. marts 2017
Beretning ved formand om foreningens virke i det forløbne år, og planer for det kommende.
Som det vigtigste om foreningens virke, vil jeg fremhæve, at Hertugbyens Bevaringsforening, har
formået at fange politikernes opmærksomhed.
Vi har fået Augustenborg på det politiske landkort.
Vi- og I medlemmer, og byens borgere har i den grad stået sammen om, at nu er det byen
Augustenborg, med de gamle smukke funktionærboliger på Storegade og Slotsalle, som kommunen
nu må træde til for at sikre.
Sikre at disse helt unikke bymiljøer bevares for eftertiden.
Vi er blevet hørt, politikkerne tager os alvorligt, Det seneste bevis var ved borgermødet i Hallen,
hvor vi oplevede, at byens borgere stod sammen om byens udvikling, og politikerne lyttede.
Så her står vi i dag. Den første milepæl er nået. Køb af Hofrådens hus. Huset er tømt for skrammel,
hvilket ikke var muligt uden jeres hjælp. En stor tak til alle der hver især bidrog.
Der er stadigt meget arbejde tilbage. Haven skal ryddes og der skal fjernes radiatorer, mure og
gamle lofter.
Opmåling af huset er nu så småt sat i gang.
Da taget i mange år har været utæt, og tagkonstruktionen er under kraftig nedbrydning, har vi valgt
at søge fondsmidler til dette arbejde.
Før jul ansøgte vi Slots- og Kulturstyrelsen om midler til nyt tag. Ansøgningen blev sendt af
restaureringsarkitekt John Kronborg Christensen. Den 16. januar modtog vi besked fra styrelsen,
med tilsagn om, tilskud til fornyelse af taget. Prisen er beregnet til 1.590 mill,-kr. Tilskuddet fra
styrelsen er på 1. mill.
Det vil sige at vi selv skal ud og skaffe de resterende 590,000,-kr. Dette fondsarbejde er vi gået i
gang med. Bestyrelsen har valgt at fremsende fondsansøgninger til de store fonde i vores
nærområde. Den første ansøgning forventes udsendt i løbet af marts måned.
Den anden milepæl, er det store projekt som udover Hofrådens hus, omfatter alle husene i den
gamle bydel Storegade og Slotsalle.
Kommunens arkitekter arbejder med at registrere de gamle huse, og vi forventer at det længe
ventede kommissorium- ” Hertugbyen Augustenborg- Projekt vedr. bevaring og udvikling af
arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og bymiljøer” kommer til politisk behandling
i april måned.
Sønderborg kommune som er ejere/ og tovholdere på projektet, vil gennemføre projektet i
samarbejde med bevaringsforeningen.
Kommunen vil ligeledes indgå i samarbejde med kommunerne, Tønder, Kolding og Fredericia med
afsæt i deres erfaringer fra Ballum, Christiansfeld og Fredericia C.
I årets løb, modtager vi mange henvendelser.
- Henvendelser om praktisk hjælp, eller får tips og henvisninger til dygtige fagfolk.
- Henvendelse om hvor borde og bænke er blevet af i Slotsparken. Det har vi undersøgt, og de
kommer ud af depotet til sommer har vi fået lovning på.

1

- Henvendelse om at overtage flagning på de obligatoriske flagdage. Hvilket vi nu også har påtaget
os.
En spændende henvendelse kom i december måned, hvor bobestyrer for et af de fredede huse i
Storegade, nemlig Storegade 19, forespørger om vi kan have interesse i at erhverve huset. Han kan
frygte at huset falder i forkerte hænder, med risiko for at huset forfalder.
Sammen med kommunen arbejder vi frem mod, at finde en løsning således at huset fremtidssikres.
Vi modtager mange positive og konstruktive tilkendegivelser. Vi modtager også kritik. Vi takker
for det hele.
Jeg har valgt ikke at repetere årets gang, idet det er udsendt på vores hjemmeside, i Sport og fritid
og i nyhedsbreve. Vedr. hjemmesiden er denne godt besøgt. I 2016 var der ca. 7600 besøg. Det er
meget flot.
Kort vil jeg nævne, at lørdag den 20. maj kl. 13 er der indvielse af Apotekerpladsen. Mere om
arrangementet vil blive udsendt senere.
Her til slut vil jeg nævne det fine samarbejdet som vi har med De 7 Foreninger. Den består af
Arkivet, Hattelauget, Erhvervsforeningen, Kunstpunkt, Kunstværket, Hofrådens Hus S/I,
Augustiana og bevaringsforeningen. Vi kaldet det de 7 foreninger, men det er nærmere en
netværksgruppe, idet vi ikke har vedtægter o.l. Lægger vi alle medlemstal sammen, er vi på ca.
1370 personer, dvs 1/3 del af byens befolkning.
Dette er hvad der er hændt i det forløbne år. Det efterfølgende er om vore planer og visioner for det
kommende år.
Når jeg ser et år frem, forestiller jeg mig:
-at der er udarbejdet en masterplan for den gamle bydel.
- at der er etableret samarbejde med de store fonde, og husejere er informeret om, og motiveret til at
søge fondsmidler til renovering af deres huse.
Hertugbyen Augustenborg er helt unik, der findes ikke noget tilsvarende i hele Nordeuropa.
Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen har sagt det utallige gange.
Det ved vi godt i bevaringsforeningen, det ved I også godt, og
der for er foreningens mål- eller vor mission, at Augustenborg efter en omfattende renovering bliver
optaget på Unescos Verdenskulturarvsliste.
Jeg forestiller mig et flow af kunst og kulturgæster. Gæster som kommer til byen via kultur ogkunstrejser mellem Augustenborg, Kongernes Jelling, Christiansfeld, Vadehavet, og vore mange
slotte i landsdelen.
Jeg vil til slut sige tak, til jer medlemmer, tak til suppleant Birgit Jahnke som har valgt ikke at
fortsætte. Tak til John Kronborg og Aase Nygaard, som begge hver især arbejder utrætteligt for
bevaringsforeningen virke og tak til jer i bestyrelsen som har lagt mange, mange timer i
bestyrelsesarbejdet.
Jytte Urban,
Formand for Hertugbyens Bevaringsforening
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