
Nyhedsbrev — 11. februar 2022 

Nytårskur 

  
Så er kulturinstitutionerne genåbnet, og dermed muligheden for at vi kan mødes om vores fælles interesse for Odenses udvikling. 

Torsdag den 24. februar kl. 19 – 22 afholder vi Nytårskur i Skt. Knudssalen ved Domkirken. 
Vi har inviteret rådmand for By- og Kulturudvalget, som nu hedder Søren Windell, til at fortælle om sine visioner for byens udvikling. Fra
Byforeningen er vi interesseret i at høre om hans holdning til en stadsarkitekt, en arkitekt/design uddannelse og ikke mindst, hvordan
forestiller han sig, at Odense Kommunes samarbejde bliver med A. Enggaard om udviklingen af resten af havneområdet. Hvor stor
indflydelse får Odense Kommune i virkeligheden? Hvordan vil man sikre sig, at de projekter, der præsenteres, ikke ender som noget helt
andet? 
  
Vi serverer en platte fra Allégårdens slagter med et glas vin, en øl eller vand og kaffe/te til 150 kr., der indbetales forud på
på MobilePay 2011ZH eller på konto: 6845 0001003047. Tilmelding: jens.ulrik@live.dk  Tlf. 29 85 48 17 
DER ER STADIG LEDIGE PLADSER.

mailto:jens.ulrik@live.dk


Flemming Wedell 

Besøg på Henriette Hørlüch Skolen

Slotsvænget 3, Odense C. Torsdag den 7. april kl. 15.30 – 17.30. 
På opfordring fra flere af vores medlemmer har vi arrangeret et besøg, hvor vi vil blive vist rundt af skoleleder, Henrik Nannestad Jørgensen,
som vil fortælle om skolen før og nu. Skolen ejer en stor samling af kunst og finurligheder samlet gennem årtier. ( se www.hhskole.dk ).
Skolen er vært ved en forfriskning. 

Deltagerpris: 20 kr/40 kr. for ikke medlemmer. Prisen gælder også arrangementerne, der afholdes den 1. og 16. marts. 
Tilmelding: jens.ulrik@live.dk eller tlf. 29 85 48 17. MobilePay 2011ZH eller på konto: 6845 0001003047.

Til orientering 

Den 25. februar afholder Byforeningen det årlige møde med borgmesteren med bl.a. følgende punkter på dagsordenen. Ønske om en
stadsarkitekt, en arkitekt/design uddannelse i Odense, Den bevarende lokalplan for Hunderupkvarteret – et præcedensprojekt,
Byforeningens Ruinprojekt samt Å/transformatorbygnings projektet på Filosofgangen. 

Bestyrelsen 
Byforening Odense

Overblik arrangementer 
Nytårskur: Torsdag den 24. februar kl. 19 – 22.00 
Skovgyden 36: Tirsdag den 1. marts kl. 16. 
Tidligere Odense Tekniske Skole: Onsdag den 16. marts kl. 16 – ca. 17.30
Henriette Hørlüch Skolen: Torsdag den 7. april kl. 15.30 – 17.30
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