
Beretning Bevaringsforeningen Varde, d. 3.6. 2021. 

 

 

Dette års beretning afspejler et år der, som overalt, var og stadig er, præget af 

Coronaen. 

 

Det har naturligvis også haft indflydelse på Bevaringsforeningens aktiviteter. Især 

bestyrelsesarbejdet har været præget af at vi ikke har kunnet afholde vore møder, rent 

fysisk. 

 

Men vi har forsøgt at holde aktiviteterne så meget lig et normal år i forhold til vore 

interesseområder. 

 

Coronaen har bla. haft den indflydelse vi heller ikke kunne afholde det årlige møder 

med Varde Kommune, som vi plejer. 

Et møde hvor vi afdækker vore forventninger, ønsker til samarbejdet fremadrettet. 

 

Vi har et udmærket samarbejde med VK på mange områder. Vi bliver hørt i en lang 

række sager, f.eks. plansager, og om nedrivningstilladelser bliver vi sammen med 

museet orienteret. 

 

At den slags sager kan have et meget langstrakt forløb, vidner i al fald 2 sager som 

jeg vil nævne. Den ene var/er sagen om Alslev Præstegård. Hvor sagen nu har fået det 

udfald at der er påbegyndt et renoveringsarbejde af præstegården. 

 

Et resultat som vi i Bevaringsforeningen kun kan være tilfredse med. 

 

Den anden, er gården Damsmark ved Alslev, der også af de tidligere ejere blev 

opgivet vedligehold og renovering, da der ikke blev givet nedrivningstilladelse, som 

ejerne ønskede det. 

 

Det ser ud som om de nuværende ejere har en anderledes og mere positiv tilgang til 

bevaringen af bygningerne. 

 

Begge sagerne har været meget længe under vejs, så arbejdet i Bevaringsforeningen 

er også et tålmodighedsarbejde. 

 

Af nyere som er ”opmærksomheds”-sager for Bevaringsforeningen, kan nævnes 

byggeriet af bla. Kirkens Hus. 

I samme område, renoveringen af Gl. Teknisk Skole. 

 

Og ikke at forglemme projektet på/ved de gamle remisebygninger på Vestbanens 

område. 

 

Tanken er, som vi på nuværende tidspkt. er orienteret om, et projekt omhandlende 



boliger i 2 eller flere plans højder. 

 

Det er den ene del af de foreløbige planer. 

 

Det kan man som Bevaringsforening godt have en mening om, om det er for højt, for 

dominerende, eller noget andet. 

 

Noget andet, som jeg synes, mindst er lige så vigtig, er det Bevaringsværdige. Og her 

tænker jeg især på selve Remisebygninger med tilhørende tekniske installationer, 

drejeskive m.m. som vil forsvinde hvis planerne gennemføres. 

 

Jeg er godt klar over det kræver vilje, mod og ikke mindst interesse og økonomi, for 

at bevare selve Remisen. 

 

 

Dette var kort omkring vores samarbejdsrelationer med VK. Måske andre 

bestyrelsesmedlemmer vil supplere om dette område. 

 

Vi har i bestyrelsen, på nuværende tidspkt. opdelt funktionerene i nogle små udvalg, 

der hver især tager sig af emner, ….....f.eks at besvare VK lokalplanforslag der 

omhandler noget med bevaring. 

 

Og til afrunding af dette område, udtrykke tilfredshed med samarbejdet med VK, 

velvidende at også i VK har Coronaen sat sig sine spor og kommunikationen måske 

ikke har været som intensiv som det kunne være. 

Vi ser i det kommende år frem til mere og udbygget samarbejde, på dette område. 

 

 

 

Uddelingen af årets Bevaringspris var også et emne vi diskuterede meget. 

Skulle vi aflyse, eller skulle vi forsøge at gennemføre arrangementet? 

Vi besluttede at gennemføre. 

 

Og vores lille udvalg, ….tak til dem igen i år, havde som vanen tro, fundet mange 

relevante emner at vælge imellem, som alle, ved selvsyn, blev vejet og vurderet. 

Og hvor er det glædeligt at der stadig er mange emner og forslag, hvor der også 

kommer nye emner til, rundt omkring i vores kommune. 

Stor ros til de mennesker der sætter en ære i at bevare deres huse og bygninger. 

Og det er over hele kommunen der er emner der kan komme i spil til 

Bevaringsprisen. 

 

Men årets prismodtager gik helt velfortjent til Frisvad Mølle. Som nok de fleste 

kender. 

 

Også på dette område støtter VK op om arrangementet. 



 

Det var én af traditionerne. Og traditioner skal man helst bevare.......En anden er den 

årlige udflugt. 

Den kunne godt hænge i en tynd tråd, coronaen taget i betragtning. Vi valgte så 

alligevel at gennemføre. 

 

Og de omkring en lille snes deltagere fik en rigtig god tur ud af det, til Fanø og 

specielt Nordby, hvor vi fik en guidet og spændende tur rundt, ad stier, stræder, 

smøger og smalle gader, fik set bygninger og bevaringsrelevante emner at se. 

 

Bygninger, områder vi aldrig selv havde kunnet finde og udforske, hvis vi ikke havde 

en engageret guide til at vise vej. 

 

Alt blev gennemført under hensyn til coronaen. Der blev ikke gået på kompromis 

med dette, skal der understreges. 

 

Også denne gang var planlægning og udførelse blevet varetaget på fornemste vis, af 

Jens Chr. Holm. 

 

Det er mit håb, måske når der er kommet mere normale forhold, hvis der nogensinde 

kommer noget der kan kaldes normalt,.......igen kan gennemføre en udflugt. 

 

 

Så alt i alt, må man sige at Bevaringsforeningen stadig er på banen. Det skyldes ikke 

mindst en aktiv bestyrelse. Også af den årsag vil jeg takke for samarbejdet til 

bestyrelsen. 

 

Også tak til samarbejdet med Varde Museum der også i denne periode, har stillet 

lokaler til rådighed for bla. bestyrelsesmøder, samt også stiller arbejdskraft til 

rådighed, til blandt andet medlemshåndteringen. 

 

 

  

Meget kort om Bevaringsfonden,....der har vi også denne gang haft projekter, som vi 

har støttet økonomisk,..... efter de forskrifter der er udstukket for dette. 

 

Der er andre ansøgninger på vej 

Så på det område er der også opmærksomhed på 

Bevaringsfonden/Bevaringsforeningen. 

 

Men det er alt sammen afhængig af fondens midler. Her skal der selvfølgelig også 

lyde en stor tak til Poul Erik Beck, der stadig støtter op om vores arbejde. 


