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Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen 2015
Også i 2015 har det har været en kerneopgave for Forskønnelsen at involvere
sig i byens udvikling. Med ros og med kritik. Arbejdet har været præget af, at
der bygges, renoveres m.v. kolossalt meget i hovedstaden i disse år. Hertil
kommer anlæg af Metro Cityringen, klimasikring m.v., som i den grad præger
byen, Meget går godt, men der er desværre fortsat projekter, som skæmmer
byen. Det har ført til indlæg og udtalelser i aviser, blade, radio og TV.
I 2015 har vi, som i de foregående år, ofte arbejdet sammen med lokale
aktivister og andre NGO’er, f.eks. Danmarks Naturfredningsforening.
I 2015 har Forskønnelsen været involveret i sager i et omfang som i de
foregående år.
Nedenfor følger en lidt stikordsagtig gennemgang af de forskellige sager:
Enghave Brygge
Kampen mod at der bygges langt ud i havneløbet er blevet fortsat i samarbejde
med de lokale fra Havnelauget, Naturfredningsforeningen København,
Friluftsrådet, roerne, m.fl. Det har været en lang, sej kamp. Desværre tyder
meget på, at slaget er ved at være tabt, dog er vi fortsat optimister.
Tulipangrunden
I 2014 vandt vi kampen mod bebyggelse af den lille, fine Tulipangrund mellem
Kastellet, Langelinie og Indiakaj. Vi troede, byggeriet var opgivet. Men
konsortiet bag byggeriet kom igen med et nu yderligere reduceret byggeri. Så vi
har sammen med de gamle samarbejdsparter genoptaget kampen. Det er svært
at sige, hvordan det ender, for sags- og klagebehandlingen i Natur- og
Miljøklagenævnet trækker i den grad i langdrag. Det har været helt umuligt at
vinde gehør for vore synspunkter på Københavns Rådhus.
Indgangen til Frederiksberg Have
Der er planer om at ændre den historiske indgang til Frederiksberg Have og
bl.a. etablere en udeservering. I denne sag har vi bakket op om lokale kræfters
modstand. Vi har således klaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Sagen er endnu
ikke afgjort.
Rahbeks Alle 17 - 19
I forbindelse med et alt for højt og massivt byggeri i det fine område ved
Rahbeks Alle på Frederiksberg, har kommunen givet tilladelse til, at to gamle
portbygninger i bindingsværk nedrives. Bygningerne giver virkelig området
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karakter, så vi har sammen med lokale kræfter klaget til Frederiksberg
Kommune over den beslutning.
Østerport Station/Oslo Plads.
Vi har i kraftige vendinger protesteret over, at man vil opføre en ny og meget
større bygning i forbindelse med butiksområdet (bl.a. Irma) i tilknytning til
Østerport station. Det vil skæmme og overskygge den fredede stationsbygning.
Vi opfordrer til, at hele området omkring Oslo Plads bliver set som en helhed og
med en samlende lokalplan. Vi har i det hele taget kritiseret tendensen til, at
lokalplaner er alt for meget rettet mod konkrete byggerier og ikke ser disse i
sammenhæng med det omliggende område.
Københavns Kommunes Altanpolitik:
Vi har indgået i debatten om Københavns Kommunes nye mere liberale
altanpolitik. En mere liberal politik mht. altaner er fornuftig, men vi har
påpeget, at man bør undlade at give tilladelse til at sætte altaner op på
bevaringsværdige bygninger mod gaden. De er netop bevaringsværdige på
grund af facaderne, som ofte vil blive ændret/skæmmet af altaner. Vores
bestræbelser fik kommunen til at ændre i det oprindelige oplæg til regelsæt, i
overensstemmelse med vore synspunkter.
Andre sager:
I pressen har vi kritiseret, at Københavns Kommunes egen butiksfacadepolitik
på Strøget ikke håndhæves. Især er det bekymrende, at der er kommet flere
uskønne butiksfacader i ’den fine ende’ af Strøget op mod Kongens Nytorv.
Vi har kritiseret, at man ikke er kommet videre med en mere æstetisk
terrorsikring af Christiansborg Slotsplads, så de uskønne granitsten bliver
erstattet af et mere permanent anlæg.
Vi har bidraget til kampen for at Rådhusbiblioteket bliver bevaret, som et vigtigt
dokumentationscenter for alt vedrørende København. Og ikke blot som et par
reoler på Hovedbiblioteket.
Vi har endnu engang slået til lyd for, at der bliver udarbejdet en samlet plan for
Rådhuspladsens fremtid. Det er utilfredsstillende, at der alene planlægges for
områderne omkring selve pladsen og ikke, hvad der ville være mere naturligt, at
tage udgangspunkt i selve pladsen.
Vores engagement i Kongens Haves fremtid fortsætter. Vi har advaret mod den
”tivolisering” af haven, der foregår for at skaffe indtægter.
Vi har deltaget i debatten om Tivolihjørnebyggeriet.
Vi har udtrykt en vis bekymring for placeringen af et nyt stort Ikea ved
jernbanearealet syd for Hovedbanegården. Ikke mindst af trafikale årsager.
DR-P4 Københavns Radio og TV2-Lorry er flinke til at lade os komme til orde.

INNOSITE-konkurrencen
Vi har i bestyrelse gennem de senere år drøftet, hvorledes byrummet kunne
gøres mere æstetisk og ikke være så skæmmet af grimme betonklodser, hegn,
stakitter, skiltning, m.v. Det førte til, at vi i samarbejde Innosite (Realdania og
Energiministeriet med Dansk Arkitektur Center som sekretariat) afholdt en
konkurrence under overskriften Our Way. Det var en internetbaseret
konkurrenceplatform, hvor rigtig mange især arkitekt- og designstuderende fra
hele Europa deltager. Præminerne var sponsoreret af partnerne: CRAMO
(udlejer af materiel) Frederiksberg Forsyning og Forskønnelsen selv. En
dommerkomite bestående af partnerne og af sagkyndige medlemmer udvalgte
vinderne blandt de cirka 35 indsendte forslag. Førstepræmien gik til et
oppusteligt hegn med spændende muligheder for belysning.
Vinderne blev hyldet ved en sammenkomst i Bygningskulturens Hus.
Diplomeringer 2014
Novo Nordisk Naturpark
Den Frie Udstillingsbygning, udvidelse og ombygning
Christianshavns Torv og Billedhuggerbænk på Børnehusbroen
Tulipangrundaktivisterne
Medlemsarrangementer 2015
Februar: Asia House
Marts: Innosite konkurrencen
April: Den Frie Udstillingsbygning
Maj: Novo Nordisk Naturpark
Juni: Nyholm
September: Arkæologisk Byvandring
Oktober: Vinbar med kunst på Vesterbro
November: Nordhavns fremtid
December: Generalforsamling og diplomering
Forskønnelsens fremtid
På bestyrelsens seminar i august havde vi en lang og god debat om
Forskønnelsens fremtid på basis af et omfattende visionsoplæg. På trods af, at
foreningen på mange måder er velfungerende og økonomien er god, så må vi på
en ”foryngelseskur” både mht. vores måde at agere på og med hensyn til
medlemssammensætningen med få yngre medlemmer. Vi må finde en
arbejdsform, hvor vi kan blive mere proaktive og øge medlemskredsen.

Vi er i dialog med Ny Carlsbergfondet om økonomisk støtte til konsulentbistand
til at opstille muligheder til nye veje for FHF’s virke. Det forventer vi os rigtig
meget af.
Mere om vore overvejelser om foreningens fremtid i den mundtlige beretning.
Repræsentationer:
Forskønnelsen har været repræsenteret i
Parkbrugerråd vedr. Amager Fælled.
Det Grønne Råd – København
Det Grønne Råd – Frederiksberg
Bygningskultur Danmarks repræsentantskab
Facadepræmieringudvalg bl.a. Amagerbrogade
Herudover har Forskønnelsen deltaget i et større antal borgermøder indkaldt af
kommunen, lokaludvalg og lokale aktivister.
Forskønnelsen har været aktiv på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv
hørt” og er i jævnlig kontakt med lokalpolitikerne.
Udbyttet af deltagelse i disse repræsentationer er stærkt varierende og voldsomt
tidskrævemde.
Det organisatoriske
Medlemstallet har ligget stabilt gennem 2015, med en svagt nedadgående
tendens. Enkelte er faldet fra. Det er næsten opvejet af, at der er kommet nye
medlemmer til. Økonomien er god, og kassebeholdningen øget yderligere bl.a.,
fordi Forskønnelsen har arvet en betydelig sum fra et mangeårigt medlem.
Bestyrelsens bestræbelser på at holde de administrative udgifter så lavt som
muligt og inden for de løbende ordinære indtægter er lykkedes. Det vil vi
fortsætte med. Der er anvendt relativt mange midler på
medlemsarrangementer. Mere om økonomien under dets punkt på dagsorden.
Hjemmesiden er á jour. Vi vil arbejde på en helt ny og mere interaktiv
hjemmeside som led i ”foryngelsen”. Facebooksiden er også ganske aktiv.
Bestyrelsen har holdt møder hver anden måned.
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