
Nyhedsbrev — 24. december 2021 

Kære Medlemmer 

  
Året ebber ud, og vi ser tilbage på et spændende år, som til trods for et forår med coronanedlukning har været indholdsrigt. 
  
Vores generalforsamling i juni var velbesøgt, og Odenses stadsdirektør, Stefan Birkebjerg Andersen, gav os et underholdende indblik i sit
arbejde som byens øverste embedsmand. 
  
Vi har i løbet af året afholdt 9 meget varierede arrangementer, og især har ” det grønne ” fyldt meget i år. Smukke høje træer er ikke gratis, så
for at kunne fortsætte vores trædonationer vil 10% af jeres kontingent fremover gå til det formål. 
  
Årets højdepunkt var naturligvis uddelingen af Odinprisen 2020 den 12. august, hvor en meget stolt bygherre, Frederik Barfoed, modtog
prisen for Munkebjerg Park. 
  
Bag kulisserne har vi arbejdet flittigt ved at blande os i byens byggeri. Indsendt høringssvar og kommet med idéer til forbedringer og
nytænkning, som er blevet positivt modtaget af By- og Kulturforvaltningen. Det gælder såvel i Byplan -  som Museumsafdelingen. Der foregår
en løbende dialog om de 2 projekter, vi har indsendt til Forvaltningen. ( Projekterne udsendt i filer i sidste Nyhedsbrev ).
  
Vi er naturligvis i gang med at planlægge 2022 og har allerede aftalt 3 arrangementer ud over vores traditionelle Nytårskur. Men – men så
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kom en ny coronanedlukning, og I må derfor vente med datoerne til kalenderen. Dog kan vi afsløre, at Odenses nye rådmand for By – og
Kultur, Søren Windell, er gæstetaler til Nytårskuren. Vi er alle spændt på, hvilke planer han har for byens udseende! 
Vi håber at kunne udsende et Nyhedsbrev efter den 17. januar med datoer og beskrivelse af arrangementerne. 
  
Med disse ord, vil vi ønske jer en glædelig jul og et lykkeligt nyt år. 
  
Bestyrelsen 
Byforening Odense
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