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Årsberetning 2014-2015

HV. For første gang i mange år måtte vi på forrige års generalforsamling undvære HV. - han meldte afbud.
Dagen efter døde HV, 87 år gammel. Det kom helt uventet. For mange af os var en æra slut. HV - Holger
Valdemar Jørgensen - var noget helt særligt, meget vidende, anekdotefortæller, humoristisk og
ærkekonservativ. HV var mangeårig kasserer i Byforeningen for Rønne – et hverv han tog meget
samvittighedsfuldt, og ofte var hans aflæggelse af regnskabet et langt og humoristisk indlæg, der
supplerede formandens beretning. HV var også flittigt skrivende og leverede flere artikler til vores 50-års
jubilæumsskrift. HV var et  æresmedlem vi sent vil glemme – Æret være hans minde.

FBB-fotoprojekt. De frivillige fotografer har leveret en stor mængde fine billeder at huse i Rønne, i første
omgang i det indre Rønne. Billederne var tiltænkt at blive lagt ud på Kulturstyrelsens database over
fredede- og bevaringsværdige bygninger ”FBB”. Fotograferingen indgår i et større projekt, hvor flere andre
danske byer deltager. For ca. 500 af Rønne gamle huse er der nu billeder fra 2014 i databasen – mere var
der ikke afsat resurser til i projektet. Det er tanken at alle 2500 huse i Rønne skal fotograferes, og alle
billeder leveres til Regionskommunens egen database. Gamle billeder kan også indlægges i FBB-databasen,
men det skal vi selv gøre – og det tager tid. Vi er i øvrigt godt hjulpet af vores hjemmeside Rønne Byarkiv,
hvor alle de gamle billeder findes.
Projektet afsluttes senere – formentlig til efteråret - med en plancheudstilling på Biblioteket.

Høringer. Byforeningen modtager jævnligt sager til høring, hvor vi har mulighed for at udtale os.
Fredninger. I forbindelse med gennemgang af de fredede bygninger på Bornholm stillede Kulturstyrelsen
forslag om fredning af Hafniahus og Det gamle Elværk. Rønne Byforening anbefalede begge
fredningsforhold, dog med et forbehold for Hafniahus´s vedkommende. Efter høringsperioden, hvor ejerne
protesterede, besluttede Kulturstyrelsen alligevel at fredningerne skulle gennemføres. Efterfølgende har
ejerne klaget over beslutningen, og i skrivende stund vides ikke hvordan sagerne falder ud.

Nybyggeri, Nørrebakke 7. På en åben grund ud mod Kystvejen ønskede en bygherre at opføre en større
villa. Det afstedkom mange protester fra de omkringboende, og byforeningen fremførte også sine
betænkeligheder ved arkitektur og materialevalg. I kommunens tilladelse kunne vi se, at der i rimeligt
omfang var taget hensyn til Byforeningens bemærkninger.

Toiletbygning i Snellemark. Ved salget af Det Røde Pakhus mistede man de offentlige toiletter, og det blev
besluttet at opføre en ny toiletbygning. Byforeningen fandt ikke anledning til at protestere mod en ny enkel
toiletbygning. Desværre måtte det store Kejsertræ lade livet, men det var i forvejen for en stor del udgået.
Opførelsen af toiletbygningen er undervejs.

Rønnes Havnefront. Regionskommunen indkaldte på forslag til at gøre området mellem Rønne H og
Nørrekås mere attraktivt. Det skete på et offentligt møde, hvor forslag til trafikomlægning blev fremlagt, og
der blev i grupper diskuteret muligheder for en forbedring af området. Efterfølgende har Byforeningen
skrevet sine holdninger til en bearbejdning af området. Det er nu under overvejelse i Regionskommunen.

Rønnes træer. Også pleje af træer i Rønne har måttet være genstand for besparelser. Her er Byforeningen
igen taget med på råd. Vi har sammen med folk fra Teknik & Miljø gået en tur i byen, peget træer ud, som
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kunne fældes, diskuteret fremtidig pleje – og anbefalet nyplantninger af træer på markante steder.
Heldigvis er der ikke tale om store ændringer, blandt andet er stammehækkene ikke berørt af
besparelserne. Der er opstået et positivt samarbejde med folkene der forvalter træer og grønt i Rønne, og
Byforeningen vil fortsat blive taget med på råd.

Debat - Grønne Rønne. Vi tror, at en henvendelse til Teknik & Miljø i januar 2014 om at det afbrudte
bymidtearbejde i 1990erne burde genoptages, bar frugt. Det har måske bevirket et fælles politisk initiativ
fra Venstre og Socialdemokraterne.
Det skete ved et offentligt møde den 20. oktober 2014 på Biblioteket. Ved mødets afslutning blev en
arbejdsgruppe ”Grønne Rønne” dannet, og den kom den 23. april 2015 med en række forslag til at gøre
Rønne mere attraktiv. Forslagene er nu til behandling i Teknik & Miljø, men også blandt borgerne.
Byforeningen har også sat det til debat, ligesom det skal debatteres i Rønne Knudsker Byting. Rønne
Byforening vil gerne takke for initiativet, og især for det store og engagerede forarbejde, Grønne Rønne har
lagt frem.

Oplysning og aktivisering. For at efterkomme Byforeningens formålsparagraf ” … foreningen skal gennem
oplysende virksomhed søge at stimulere den byhistoriske og æstetiske interesse” – så har vi en fungerende
hjemmeside, en facebookgruppe, og ikke mindst vores digitale Rønne Byarkiv. Kontakten og informationen
via Internettet er en meget vigtig og gavnlig del at Byforeningens arbejde. Vi når ud til mange, ikke kun
medlemmer, og det går hurtigt. Rønne Byarkiv har vi klare tilkendegivelser for at rigtig mange er glade for,
også Regionskommunens folk i administrationen og i Ø-arkivet. Stor tak til vores byarkivar Ann Vibeke
Knudsen.

Rønne Knudsker Byting. Byforeningen er medlem af bestyrelsen, og der er i 2015 lagt op til at gøre Bytinget
mere aktivt, og være talerør for Rønnes ve og vel.

Bevaringsfonden. Bevaringsfonden er blevet rigere, idet der er tilkommet midler fra 19. Oktoberfonden.
Der er imidlertid ikke mange ansøgere, derfor vi opfordrer borgerne til at ansøge om støtte, så pengene kan
støtte godt bevaringsarbejde.

Inspiration fra By & Land. Vi, formanden og byarkivaren, deltager i årsmøderne i vores paraplyorganisation
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Her møder vi ligesindede fra andre byforeningen,
drøfter fælles tiltag og udveksler erfaringer.

Tak
Bestyrelsen vil gerne sige tak til en interesseret presse, og især til de mange engagerede medlemmer – og
ikke medlemmer - som følger vores arbejde via Internettet. Vi har mærket en tilgang af medlemmer – og
mange flere er velkomne i Byforeningen!

Find vores hjemmeside www.roennebyforening.dk
Vores hjemmeside er en fælles indgang til information. Her kan man følge byforeningens ”liv”, få uddybet
denne beretnings emner, finde link til Facebook og Rønne Byarkiv.

På bestyrelsens vegne – Niels-Holger Larsen, formand


