Noter fra opstartsmøde om FBB fotoprojektet i Nakskov
Dato:
Sted:
Deltagere:

11. februar 2015, kl. 19.00 - 20.30
Theisens Gaard, Havnegade 55, Nakskov
Flemming Willum Petersen (FWP), Nakskov Nu og Fotograf
Søren Rosenberg Jensen (SR), Nakskov Nu og Fotograf
Katja Vestergaard (KV), Lolland kommune
Threin Ottossen (TO), Fotograf
Kim Petersen (KP), Fotograf
Jens Erik Karlsen (JEK), Fotograf
Anne Hansen (AH), Lokalhistorisk Arkiv i Nakskov
Claus Madsen (CM), Lokalhistorisk Arkiv i Nakskov
Henning Johansen (HJ), Nakskov Bygningsbevaringsforening
Iniz Tvillinggaard (IT), Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Fraværende: Martin Petersen (MP), Fotograf
Kiki Andersen (KA), Fotograf
Peter Sunke Larsen (PL), Fotograf
Jeanette Richard (JR), Lolland Kommune
1. Projektets værdi
1.1 Vi fotograferer for at vise Nakskovs beboere, at de er ejere af et bevaringsværdigt hus.
1.2 Vi fotograferer for at forsyne landets database over fredede - og bevaringsværdige bygninger, FBB med
fotos. Alle har adgang til databasen, som er knyttet sammen med BBR, Bygnings- og boligregistret.
1.3Vi fotograferer for at lette arbejdet for kommunale sagsbehandlere, fredningsmyndigheder mv.
2. Fotografering og bearbejdning
2.1 Fotografering pågår i de tidlige forårsmåneder og de sene efterårsmåneder. Fotografering skal helst
foregå i måneder, hvor der ikke er blade på træerne.
2.2 Der har meldt sig 8 fotografer, der fordeler de ca. 400 ejendomme imellem sig. FWP har udarbejdet en
fordelingsliste, som udleveres på mødet. Fotografer, der ikke deltager i dette møde, får lister af FWP.
2.3 FWP samler materialet og sender til IT via en e-mail tjeneste, hvor man kan sende store filer gratis, f.ex
'wetransfer'. Alternativt kan filerne sendes via USB sticks. Hvert stick fra Landsforeningen kan rumme 8GB.

2.4 IT modtager færdigredigerede billeder, der ligger pakket gadevis med historiske og nutidige fotos samlet.
3. Udstilling
3.1 Der bliver 5 eller 6 plancher, som er Nakskov Nu's ejendom.
Planche 1: Intro om projektet og de frivillige kræfter, der har løftet det.
Planche 2. Kvaliteterne ved de bevaringsværdige bygninger.
Planche 3. SAVE vurderingen - hvordan vurderer man det?
Planche 4 - 6. Nakskovs egen planche, som laves sammen med Lollands kommune, hvis de er interesseret..
4. Presse
4.1 FWP sender IT information, hvis I lokalt ønsker presseomtale og IT følger op med kommunikation til
pressen mv.
5. Idéer til opfølgning
5.1. HJ gør opmærksom på, at Lolland kommune har en bygningsbevaringsfond, man kan søge midler fra.
5.2 FWP foreslår, at plancher der er vist i andre byer, der har deltaget i fotoprojektet, udveksles med
Nakskov.
5.3 FWP fortæller, at når projektet er afsluttet, modtager ejerne af et bevaringsværdigt hus kategori 1 - 4 et
brev fra Nakskov Nu og en lokal glarmester med tilbud om renovering med gedigne vinduer, der passer til et
bevaringsværdigt hus.
6. Tidsplan
6.1 Fotograferne færdiggør deres del senest i efteråret 2015. IT modtager gerne billederne løbende henover
året.
IT tilstræber, at billederne skal være lagt i FBB databasen ved udgangen af 2015.
6.2 Udstillingen færdiggøres i foråret 2016 og skal være klar til Nakskovs 750 års jubilæum i foråret 2016.

Bilag:
Udstillingseksempler
Fotovejledning

NB! Adviseringsskrivelse til husejerne eftersendes til FWP, når Nakskov NU logo er modtaget.

