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Referat fra generalforsamling i Bevaringsforeningen 
for Varde by og omegn den 29. januar 2020 

 
 

1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslår Ib Ebbesen, som blev valgt. Han fastslog at generalforsam-
lingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 
2. Godkendelse af dagsordenen: 

Jf. vedtægterne er det ikke nødvendigt at godkende dagsordenen, men da ingen 
protesterede herimod, godkendte forsamlingen alligevel dagsordenen. 
 

3. Bestyrelsens beretningen v/formanden 
Jeg vil indlede denne generalforsamling med en beklagelse og et løfte. 
Aller først vil jeg beklage og undskylde der ikke har været en rigtig medlemsud-
flugt sidste år. Vi forsøgte med en ”byvandring i Varde” i stedet. Flere omstæn-
digheder gjorde imidlertid, at det ikke blev det arrangement vi havde håbet. Ole 
Faber, der var viste rundt gennemførte turen, med en beskeden flok, der trodse-
de vejret, som bestemt ikke har været med udendørsarrangementer, sidste 
sommer. 
Årsagen til aflysning af den normale udflugt, var af økonomiske årsager. Besty-
relsen overvejer af hensyn til økonomien, fremover at holde udflugten hver an-
den år i stedet. Jeg tror rigtig mange medlemmer har savnet udflugten. Derfor 
kommer jeg så med løftet..... der bliver afholdt en udflugt i 2020 som vi plejer. 
Dels har økonomien bedret sig og dels er det i år ”hver andet år”. Jens Christian 
Holm, som i de tidligere år har arrangeret udflugten, er i gang med at finde et 
godt udflugtsmål. Måske han på et senere tidspunkt i aften, vil løfte lidt af sløret 
for hvilke planer der er i støbeskeen? 
Jeg nævnte før den forbedrede økonomiske situation. Her vil jeg godt sende en 
hilsen og stor tak til Poul Erik Bech, der også på det her område har været Beva-
ringsforeningen og Bevaringsfonden en stor støtte og ikke mindst, hjælp. Uden 
Poul Erik Bech, ingen Bevaringsfond, men det vil jeg vendte tilbage til senere. 
En anden kendsgerning er, at bestyrelsen har måttet konstatere, at foreningen 
ikke er blevet bestormet med horder af nye medlemmer. Denne situation kan 
have mange årsager. En af dem er nok, at Bevaringsforeningen ikke er så kendt 
blandt borgerne som vi gerne ville være.  
 
Nye tiltag: 
Antallet af medlemmer har bestyrelsen tænkt sig at gøre noget ved i de kom-
mende år. 
For at begynde i det små, har vi fået lavet en folder om os selv, som er forløbe-
ren for en noget mere professionel opsat folder, der pt. er under udarbejdelse. I 
øjeblikket kan folderen fås på bibliotekerne. 
Desuden skal hjemmesiden opdateres og gøres mere interessant 
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Dernæst arbejder vi på andre aktiviteter også.  Det kan være alt fra, foredrag, 
besøg på spændende steder, i nærområdet, f.eks. Søviggaard, Endrupholm og 
Lunderup. Såfremt deltagerne her på generalforsamlingen har ideer og forslag til 
noget vil vi gerne høre om det. 
Og så mangler vi stadig at få holdt et møde med bl.a. håndværkere, der kunne 
være interesseret i at høre om ”det bevaringsværdige” i huse, bygninger og mil-
jøer, for den sags skyld. 
Endelig arbejder vi på at få omtalt vores aktiviteter på de elektroniske informati-
onstavler, der står to af i Varde Kommune - én ved Billum og én yderst på Ribe-
vej. Her kunne der gøres opmærksom på vores arrangementer, bl.a. uddelingen 
af bevaringsprisen. 
Bestyrelsen har nedsat en lille arbejdsgruppe til at tage sig af ovennævnte. 
 
Rosenprisen: 
Foreningen har fortsat med uddelingen af det vi kalder ”Roseprisen”. Der er ikke 
noget præcist nedfældet om hvor tit den skal uddeles så det er helt op til besty-
relsen. Prisen består i, at ejeren af én eller anden bygning/privat hus, der har 
gjort en ekstra indsats for at bevare bygning og stilen, får en påskønnelse herfor 
af Bevaringsforeningen, fremdeles i form af en buket blomster. 
Vi finder selv emner som vi synes er relevante. Men er selvfølgelig lydhøre over-
for forslag. Sidste år gik prisen til Toldbygningen på Havnepladsen, som efter vo-
res mening har gjort en særlig indsats for netop at bevare og vedligeholde byg-
ningen. 
I forbindelsen med overrækkelsen af rosenprisen var der også en fin omtale i 
Varde Ugeavis. 
 
Bevaringsprisen: 
Det fører mig så videre til at omtale årets Bevaringspris. Den gik i år til Inge 
Hansen og Dan Larsen for deres funkishus på Frisvadvej 46 i Varde. 
Igen i år var der mødt en del mennesker op for at se huset og senere at høre om 
hvorfor det lige netop blev det valg, ved kaffen på Hotel Arnbjerg. Blandt de øv-
rige emner, der var med i slutspurten, kan nævnes: Brugsen i Debel, Palludan-
svej 9 Varde, Enghavevej 15 Varde og Bahl Skole. 
Uddelingen af prisen er jo mindst på baggrund af den økonomiske støtte fra Var-
de Kommune og der er også repræsentanter fra Byrådet med i udvælgelsen af 
prismodtageren. 
 
Samarbejde: 
Dette er imidlertid ikke det eneste område, hvor vi har et godt samarbejde med 
kommunen. 
Vi bliver stadig hørt, når det gælder bygningsmæssige ændringer, som har inte-
resse for Bevaringsforeningen. Vi får f.eks. masser af sager vedr. ansøgninger 
om nedrivninger af huse og ejendomme. De samme henvendelser får samtidigt 
Vardemuseerne, så der kan vi hjælpe hinanden med at være vågne på rette 
tidspunkt. 
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Og vi gør også meget ud af at besvare henvendelserne. Nogle gange har vi så 
måttet konstatere en usikkerhed for hvilken behandling besvarelsen så har fået, 
efterfølgende. Vores forventning er selvfølgelig, at vores svar indgår i det videre 
forløb, både på det forvaltningsmæssige-, men også på det politiske plan. 
Men generelt har vi et godt samarbejde med Varde Kommune og i den forbindel-
se kan det nævnes, at sagen om Alslev Præstegård nu endegyldigt er lagt død, 
selvom vi en overgang havde lidt bange anelser om den politiske stemning var 
vendt til fordel for en nedrivning af præstegården, her sidste år. Heldigvis fik 
man sig talt sig til rette således, - som jeg har opfattet det – at menighedsrådet 
nu vil renovere præstegården. Og det er vi selvfølgelig glade for og tilfredse 
med. Tak til dem der tog kampen op og stod fast. 
 
Bevaringsfonden: 
Hvis jeg lige kort skal nævne Bevaringsfondens aktiviteter, så har vi i det for-
gangne år givet støtte til et nyt tag i Ølgod, renovering af et ældre hus i Tistrup i 
form af hjælp til nyt tag på bryggers og udhus, samt til renovering af en skor-
sten. 
Desuden har vi givet støtte til bl.a. nye tagvinduer i Brogade og så har vi bevilget 
støtte til et projekt i Grydergade 2 i Varde. Dette er endnu ikke færdig. 
Men alt i alt har vi stort set brugt hvad vi havde til rådighed økonomisk. Den 
økonomi har ikke noget at gøre med Bevaringsforeningens midler. Der er helt 
klar regler for under hvilke omstændigheder, der kan ydes støtte til forskellige 
projekter og under hvilke betingelser. 
Hvis man har interesse i det, er retningslinjerne beskrevet på Bevaringsforenin-
gens hjemmeside. 
 
Mere samarbejde: 
Jeg nævnte sidste år, at vi havde fået en henvendelse fra en arbejdsgruppe, der 
arbejdede med Starup Gamle Brugs, og hvilke planer de havde med den. Vi har 
imidlertid ikke hørt fra dem siden. Desuden har vi fået en henvendelse fra en in-
teressegruppe i Janderup, der havde en ide om Janderup Mejeri. Men heller ikke 
dette er der kommet noget konkret ud af det. 
Til gengæld, har vi holdt et møde med formanden for Udviklingsrådet i Varde, for 
at få afdækket om vi har interessefællesskaber med dem. Vi fik en snak om hvad 
vi hver især stod for og havde intentioner om. Dette skulle formanden så hjem 
og præsentere for rådet. Vi venter lige nu på en tilbagemelding herfra. 
Vores intentioner er, som tidligere nævnt, at Bevaringsforeningen skal være me-
re synlig i fremtiden, så de aktiviteter vi trods alt har mange af, kommer mere 
frem i lyset, til kendskab for flere og dermed større interesse og flere medlem-
mer i Varde Bevaringsforening. 
Bestyrelsen har gjort sig nogen tanker og præsenteret nogle af dem her. Men 
der må meget gerne komme flere forslag og meninger frem, om dette. 
Jeg vil afslutningsvis sig tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for godt og ge-
digent samarbejde i det forløbne år. Tak til medlemmer af Bevaringsfondens be-
styrelse, som stort set er de samme, som i Bevaringsforeningen. 
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Tak for samarbejdet med Varde Kommune. Tak til Poul Erik Beck, der har dannet 
det økonomiske grundlag for mange af vores aktiviteter. 
Tak til Anker Ravn, der hvert år kommer og er med til at begrunde og udpege 
årets Bevaringsprismodtager. 
Tak til Niels Andersen, der hvert år murer det synlige bevis på ovennævnte ind 
på rette sted. 
Og ikke mindst, tak til Vardemuseerne, der udover at stille ”arme og ben” til rå-
dighed, huser os til vores bestyrelsesmøder og laver kaffe til. 
Bestyrelsens beretning blev godkendt 
 

4. Regnskab v/kassereren 
Det er museumsinspektør John V. Jensen, der er kasserer, men regnskabet blev 
fremlagt af Sten Tøstesen, da John V. Jensen ikke var til stede.  
Regnskabet viste et lille overskud på knap 4700kr. - hvilket er ret unormalt i for-
eningen. Overskuddet skyldes, at der er kommet lidt flere medlemmer end i 
2018 og fordi, der ikke har været afholdt en medlemsudflugt i 2019. 
Foreningens egenkapital er nu på knap 30.000kr. Desuden kan det oplyses, at 
Poul Erik Bech har givet foreningen 50.000kr. fra den pulje, der hedder ”Hus-
numre og gadeskilte”, som skal bruges til at få nye medlemmer.  
Kontoen ”Husnumre og gadeskilte” er en konto som Poul Erik Bech har overført 
til foreningen, men som han stadig selv har medbestemmelsesret over, hvad skal 
anvendes til.  
Desuden informerede han kort om økonomien i Bevaringsfonden. Bevaringsfon-
den har ca. 2,4 million stående i bundne aktiver. De giver ca. årligt et afkast på 
40.000kr om året.  
 
Regnskabet blev godkendt.  
 

5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret. Dette blev godkendt. 
  

6. Valg:  
Til bestyrelsen: 
På valg er Kjeld Anker Espersen, Laurids Bjerregaard, Niels Grønne, Jørgen Ma-
thiesen ligesom Henning Jensen og Lisbeth Rosendahl stillede op til bestyrelsen.  
 
Valgt blev: Kjeld Anker Espersen, Laurids Bjerregaard, Jørgen Mathiesen, Hen-
ning Jensen 
 

         Som suppleant til bestyrelsen: 
 På valg er Holger Grumme, Henning Jensen ligesom Lisbeth Rosendahl stillede    
  op til en suppleantpost til bestyrelsen 
 
 Valgt blev: Holger Grumme Nielsen og Lisbeth Rosendahl 
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 Som revisorer 
 Svend Kristensen, Gunnar Haltrup – begge blev genvalgt. 
 
 

7. Indkomne forslag: 
Der er ikke indkommet nogen forslag 
 

8. Evt. 
Kjeld Anker Espersen takkede Niels Grønne for hans arbejde i bestyrelsen. 
Det blev foreslået at invitere en journalist fra Ugeavisen gratis med på den årlige 
medlemsudflugt.  
 
Efter generalforsamlingen holdt arkitekt Anker Ravn, fra Rødding et fint foredrag 
om den store slesvigske arkitekt L. P. Aakær, der var særdeles aktiv i området 
omkring Kongeåen. 
 


