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1. FORr"lÅL

UdvalgeLs formå1 e! høj st
bygning elfer byg ni ng sdel
Varde konunune til omtale
tydning for bevarelse af
dier i n'ævnte område.

I gang år1ig at udvæIge et b)miliø, en

( I clet f6lgende kaldt pranieobjekt) i
og praniering for værende af særlig be-

arkitektoniske og kulturhistoriske vær-

UDVALGETS MEDLEMJ,IER

Det faste udvalg består af 4 personer. 2 valgt af Varde byråd og

2 vafgt af Bevar ing sforening en for Varde' Udvalget væIger ud af

sin midte selv sin formand.

Desuden ein særIigt sagkyndig person, udval-grt af de forannævnte 4

personer og Beva r ing s forening ens bestyrelse i fællesskab '

Den særligt sagkyndige skal være arkitekt eller på anden måde have

restaurering og,/eI}er bygningshistorie som fagområde '

P ITÆi4I EOBJEKTE R

Til prælniering kan væIges ethvert miljØ, bygning e11er bygningsdel

i varde komrnune, som af udvalget skønnes at have arkitektonisk og

bygning shi stor isk værdi .

Der stiles dog fortrinsvis mod pranieobjekter, som har gennemgået

en fortjenstfuld restaurering, eller objekter som er æstetisk og

hensynsfuldt indPasset i det ekslsterende miljø.

UDVALGETS ARBEJDE

udvalgets arbejde omfatter admini s trationen af det under Pkt. 1,

formåI, nævnte, og gennemfØres på f6lgende måde:

udvæIgeIsen sker ved, bl .a. gennern dagspressen, fra offentligheden
at lndkalde forslag til omtale og praniering.
Det faste udvalg vælger herefter et antal einner.

Det faste udvalg og den sær11gt sagkyndige udvæ1ger blandt ejnnerne

et miljØ, en bygning eller en bygningsder tiI omtale og Prdnierlng
Det faste udvalg og den sær]-lgt sagkyndlges va19 er endellgt og

kan ikke ankes,

4.

FC TO i"'(,.Cri:'',
VABDE KOMIIUNI:

TEI(I'JISK FOAVALTNING
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5. P ITÆMI ERI NC OG OMT'ALD

I,rænricringcn besLår i en støbL bronzeptade med

tiI montering på den udvalgtc bygning '
teksten: VARDEPladen bærer Varde bys gI' signet og forsynes med

BEVARINGSPRIS samt årstal for pranieringen'
Pladen skal af udvalget overdrages ejeren af det pranlerede objelit

Udvalget skaL i forblndelse med det endelige valg af prEnieobjekt

gennern dagspressen offentliggØre en kort begrundelse for valget'

6. UDVALGEfS øKONOMISKE MIDLER

Bevar ing s foren ing ens medlemmer i det faste udvalg forudsættes at

arbejde vederlagsfrit.
Honorar m.v. til.den særIigt sagkyndige og udgift tiI frernstilling

af prønien afholdes af Varde konrmune '

graveret årsta},

7. TVI\rLSSPøRGSMÅI

Evt. tvivl ssPørg små I
af Varde bYråd '

vedrørende denne vedtægts fortolkning afgøres

Nærværende vedtægt er goCkendt af Varde byråd i dets møde den

L, december 198I.
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