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GENERALFORSAMLING 2015   

Hermed indkaldes til ordinær gene-
ralforsamling torsdag den 16. april 
kl. 19.00 på Soldaterhjemmet Dan-
nevirke, Sdr. Boulevard 15.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2014
4. Indkomne forslag
    herunder bestyrelsens forslag til
    ændrede vedtægter
5. Budget 2015
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer,
    2 suppleanter og 2 revisorer.
7. Eventuelt

Bestyrelsens forslag til ændrede ved-
tægter kan ses på side 21-22.
På generalforsamlingen fremlægges 
forslaget som en helhed til vedta-
gelse uden debat. Forudgående kom-
mentarer/forslag til ændringer hen-
vises  til   post@odensebyforening.dk
el.   www.odensebyforening.dk/blog.
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GODT NYTÅR

Et - RIGTIG GODT NYTÅR – ønskes fra 
bestyrelsen til alle trofaste medlemmer.
Samtidig vil bestyrelsen sige en stor tak 
for godt samarbejde og samvær i løbet 
af året - 2014.

Set i bakspejlet fortoner Thomas B. Thri-
ges Gade sig som den fortidige hoved-
trafikåre, nu afløst af en fynsk udgave af 
”Grand Canyon” – en gigantisk udgrav-
ning i jordskorpen udført af maskiner.
Vi sad ved borde på asfalten og fejrede 
”hel by” efter lukningen, og nu ser vi 
frem til realiseringen af en flot og spæn-
dende ny bydel. Hvis virkeligheden blot 
bliver i nærheden af de mange illustra-
tioner i ”Den røde Box” på Fisketorvet, 
kan vi glæde os til mange, visuelt inte-
ressante oplevelser, når vi bevæger os 
gennem  de nye byrum til fods eller på 
cykel.

Vi glæder os til ny spændende arkitektur 
og ser især frem til gendannelsen af det 
gamle Fisketorv. I den forbindelse vil vi 
fortsætte det tætte samarbejde med By-
strategisk Stab.

Vi har også arbejdet med Letbanen i det 
forgangne år. Det er en realitet, at vi nu 
får et nyt transportsystem i Odense, som 
vil forbedre vores infrastruktur markant.
I den forbindelse må vi understrege, at 
bestyrelsen stadig helst ser letbanen ud-
bygget til egentlig  ”cirkelstruktur”,  hvor 
man hægter en større del af byområdet 
på banens transportmuligheder.
Byforeningen ser det som en vigtig del 
af planlægningen omkring letbanens 
realisering, at vigtige nye projekter som 
f.eks. VIVAs åbning koordineres med 
anlægsarbejder i forbindelse med let-
banen på Østre/Vestre Stationsvej, så 
dette arbejde ikke kommer til at genere 
en vellykket start.

Det er nu en realitet, at den gamle bio-
grafbygning – Vesterport – rives ned og 
erstattes af nybyggeri med boliger og en 
enkelt fødevarebutik i starten af 2015. I 
den forbindelse vil bestyrelsen pointere,
at vi glæder os meget til det store, kom-
mende butikscenter VIVA, som vil være 
en meget vigtig faktor for et fremtidigt, 
sprudlende butiksliv i city. Såvel det 
nye Vesterport som VIVA er byggerier, 
der med den nyanlagte plads mellem 
bygningerne vil blive en flot afslutning 
på Kongensgadeaksen Der vil samtidig 
blive  en fin harmoni mellem det gamle 
toldkammer,  Anton Rosens flotte hjør-
nebygning (Balslevs Hjørne)  og de nye 
facader.

I forbindelse med regeringens beslutning 
om togfond og timemodellen vil Odense 
få en meget central placering. Det vil 
forøge trafikintensiteten på Odense Ba-
negård Center, hvorfor en kapacitetsud-
videlse kan blive nødvendig. Rådmand 
Jane Jegind har i dagspressen foreslået 
en ny station i Bolbro som aflastning for 
det eksisterende banegårdscenter. For 
et år siden skrev bestyrelsen om netop 
dette emne og foreslog en ny/udvidet 
hovedbanegård mod vest – for enden af 
Kongensgade og i forbindelse med det 
nye VIVA. Det nye stationsafsnit skulle 
vende sig mod både det nye citycenter 
VIVA og mod havnen. 

Odense er i gang med en omfattende 
forvandling fra ”stor by til storby”. Den 
proces fordrer i allerhøjeste grad Byfor-
eningens opmærksomhed. Vi har derfor 
forøget vores aktivitet omkring byplan-
lægning og lokalplaner. Det er vigtigt, at 
vi blander os, når det er nødvendigt, så 
byen får de rigtige løsninger.

Bestyrelsen arbejder derfor stadig på at 
få nyt blod ind i foreningen, da vi mener, 
det er vigtigt, at de unge bliver interes-
serede og engagerede i byens fremtid. 
Byforeningen har nu en god kontakt til 
Studenterhuset og uddannelsesinstitu-
tionerne i Odense.

BESTYRELSENS
NYTÅRSHILSEN

ved formand Bo Vietz.
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KOMMENDE AKTIVITETER

Fredag d. 1. november 2013 fyldte 
Odense Katedralskole 730 år. Samme 
dag indviedes skolens  nye og renove-
rede bygninger på hjørnet af Jernbane-
gade og Vindegade. Det var også dagen, 
hvor skolens nye haveanlæg stod fær-
digt, og hvor man afslørede den store 
kunstgave, som Ny Carlsbergfondet med 
flere havde foræret skolen.

Med moderniseringen og udvidelsen har 
skolen fået nye undervisningslokaler til 
blandt andet geografi, fysik, biologi, me-
diefag og drama. Skolens studiearealer 
er blevet udvidet med 3 studietorve, og 
man har fået en ny indre gård med plads 
til udendørs aktiviteter.

Odense Katedralskole er den skole, der  
i 1283 menes oprettet ved Skt. Knuds 
Kloster. 

I 1621 blev der oprettet et gymnasium i 
Odense (en slags universitet, der havde 
til huse i bygningen, der forbinder Dom-
kirken og Biblioteksbygningen). Den 1. 
november 1802 knyttedes dette gymna-
sium til latinskolen, og den fik nu navnet 
Odense Katedralskole.

I 1894 opførtes den nuværende skole-
bygning i Slottets køkkenhave.

Medlemmer på ventelisten fra besøget 
27. januar 2014 har fortrinsret til at del-
tage.

BESØG PÅ ODENSE KATEDRALSKOLE
ved rektor Jens Thodberg Bertelsen

tid          > Mandag den 19. januar kl. 19.00 - ca. 21.00
sted          > Jernbanegade 34, skolegården
tilmelding        >              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
    65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr      > 20 kr. - max. 40 deltagere

Foto: Flemming Wedell ©
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ORIENTERING

LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR.
50 ÅRS JUBILÆET MARKERES VED LANDSMØDET I ODENSE 2016.

Byforeningen for Odense har påtaget sig 
værtskabet for landsmødet i dagene fra 
d. 20. til  d. 22. maj 2016.

Det er en flot mulighed for at brande 
Odense på fornemste vis!

For at det overhovedet kan lade sig gøre, 
er det officielle Odense simpelthen nødt  
til at være med på idéen og deltage 
aktivt. Det har været kutyme i de an-
dre byer, hvor årsmøderne tidligere har 
været afholdt, så en by som Odense bør 
være opmærksom på muligheden, og 
netop når det gælder Landsforeningens 
50 års jubilæumsår.

Byforeningen havde sidst værtskabet 
sidst i 2001, hvor Borgmester Anker 
Boye var en fremragende og meget vel-
oplagt vært på Rådhuset. Deltagerne 
blev budt velkommen og trakteret på 
bedste vis. Det var på borgmesterens  
opfordring,  at   det ved samme lejlighed 
blev til  en rundvisning på Rådhuset.

I god tid har Byforeningen derfor hen-
vendt sig til Borgmesterens Forvaltning 
og ansøgt om, at tre fra bestyrelsen måt-
te få et kort møde med Borgmesteren 
om det kommende arrangement. 

Skønt begivenheden og formålet var 
klart formuleret i vores ansøgning, lyk-
kedes det ikke at få Borgmesteren i tale. 
Vi fik derimod besked om at ringe til en 
navngiven kommunal medarbejder, hvor 
vi skulle fortælle lidt mere om, hvad det 
hele gik ud på.

Således gjort, fik vi så at vide, at byen 
skam var positivt stemt for et sådant ar-
rangement. Det var i orden med fredag 

aften med en reception på Rådhuset, 
hvor Byen kunne byde gæsterne velkom-
men til Odense. Traktement kunne der 
også bydes på, og et indslag til lørdags-
festen, som vi også havde ansøgt om, 
var heller ikke noget problem. Borgme-
sterens tilstedeværelse ved receptionen 
kunne man imidlertid ikke garantere, da 
det lå alt for langt ude i fremtiden, men 
dette ønske kunne måske falde på plads 
senere. Det var lige før Landsmødet 
2014 i Haderslev, og vi blev bedt om at 
vende tilbage til kontaktpersonen efter 
stævnet, hvor de endelige datoer i 2016 
skulle bestemmes. 

Således forsikret om Kommunens del-
tagelse kunne vi nu tilbyde værtskabet 
2016 for det nævnte landsmøde. 

Derpå var det så tid til endnu en hen-
vendelse til Borgmesterens Forvaltning, 
men her kendte man ikke til den indgåe-
de aftale. Den navngivne person, som vi 
havde talt med, var ikke længere ansat i 
Odense kommune.

Nu var gode råd dyre! Hele arrangemen-
tet stod og faldt med denne mundtlige 
aftale om Kommunens medvirken, og vi 
havde sagt ja til Landsforeningen. 
Vi måtte starte helt forfra igen!

Det lykkedes at få en ny kontaktperson, 
og efter nogle skriverier frem og tilbage 
samt et kort møde med vedkommende 
på Rådhuset faldt tingene nogenlunde 
på plads, men stadigvæk ikke nogen 
accept fra Borgmesteren om hans delta-
gelse. Det lykkedes os dog denne gang 
at få et skriftligt tilsagn, så vi har noget 
konkret at referere til fremover.
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ORIENTERING

På landsmødet i Haderslev fik deltage-
rene en flot betalt spisning med flere 
retter – det havde vi håbet på, at Byen 
Odense også kunne  matche, men i 
disse tider hvor pengene er små, må vi 
være glade for, at det trods alt kan blive 
til en lovet let anretning.

Som nævnt løber stævnet over 3 dage 
startende med indkvartering fredag på 
et selvvalgt overnatningssted. Byforenin-
gen indhenter tilbud på ophold i flere for-
skellige prisklasser, som oplyses forud 
for tilmeldingen. Hvad der foregår på et 
sådant landsmøde, kan bedst illustreres 
ved hvad By & Land skrev, efter stævnet 
i 2001 var afholdt:

“Traditionen tro indeholdt den årlige 
sammenkomst omkring generalforsam-
lingen flere lokale arrangementer, som 
i dette tilfælde var tilrettelagt af Byfor-
eningen for Odense v/Poul Karmdal.
Fredag aften blev forsamlingen modta-
get på Odense Rådhus, hvor borgmester 
Anker Boye bød velkommen på byens 
vegne og var vært for et let traktement. 
Derefter var der en kort byvandring 
med særdeles kompetente guides, og 
aftenen sluttede med et traktement og 
rundvisning i RealDanmarks domicil. Un-
der generalforsamlingen lørdag var der 
frokost i Cafe Fyrtøjet i H.C. Andersen-
kvarteret og efter generalforsamlingen 
sejltur på Odense Å. 

Om aftenen var selskabet samlet til gal-
lamiddag på Hotel Grand med optræden 
af HCA-garden. Søndagen bød på udflugt 
til Kerteminde og Hindsholm under le-
delse af museumsdirektør Erland Pors-
mose, Kertemindeegnens Museer.

Også selve generalforsamlingen, der 
blev afholdt i bibliotekssalen på Kloster-
bakken, indledtes med et lokalt indslag, 
idet rådmand Søren Møller, Odense bød 
Landsforeningen velkommen i byen, 
hvor fortid, nutid og fremtid rummer 
mange aspekter, som har Landsforenin-
gens interesse.”

Landsforeningen har udgivet en hel ma-
nual, som skal følges ved tilrettelæg-
gelse af landsmøder, her fremgår det 
også, at der skal være en udflugt for led-
sagere, når selve generalforsamlingen 
foregår.

Odense og Fyn har meget at byde på, 
så vi regner med at kunne arrangere en 
indholdsrig og spændende begivenhed. 
Vi har mange gode idéer, så landsmødet 
i 2016 bliver ikke bare en gentagelse af 
2001 mødet.

Byforeningen for Odense kan også fejre 
40 års jubilæum i 2016, men om det 
bliver fejret samtidigt eller begivenhe-
derne fejres hver for sig, er der endnu 
ikke taget stilling til.

Bygningskulturpris 2014 blev uddelt på Haderslevstævnet Velkomstreception i Haderslev 2014
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KOMMENDE AKTIVITETER

FREMTIDSSIKRING AF KORSLØKKEPARKEN
ved projektchef Henrik Max Rasmussen og projektleder Niels Møller-Madsen fra FaB

tid          > Tirsdag den 3. februar kl. 14:00 - 16:00
sted          > Pavillonen i Korsløkkeparken, Korsløkkevej 27, Odense SØ 
tilmelding        >              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
                                             tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr      > 20 kr.   -   max. 40 deltagere

Det er nu det andet besøg i denne be-
byggelse på Nyborgvej. For to år siden 
hørte vi om baggrunden for den meget 
store renovering, samt at vi så planer og 
tegninger over arbejdet. Vi kan nu ved 
selvsyn se eksempler på, hvordan det er 
realiseret.

Første etape i helhedsplanen for Kors-
løkkeparken blev påbegyndt med første 
spadestik den 1. april 2014, og arbejdet 
er nu i fuld gang.

Første hus (boligblok) er stort set fær-
digt, og der er flyttet nye beboere ind i 
næsten alle renoverede lejligheder. An-
det hus er også i gang med håndværke-
re inde som ude, og det første elevator-
tårn er placeret.

Efter en præsentation i tale og billeder 
vil der være adgang til en udstillingslej-
lighed.

Når vi går fra pavillonen til den reno-
verede bebyggelse, vil vi passere en ny 
sansehave, der blev indviet i november.

Under rundvisningen kan de modernise-
rede facader, de nye udvendige altaner 
og karnapper besigtiges. 

Måske bliver der også mulighed for at 
bese en lejlighed, der er fraflyttet og 
klar til renovering.

Byforeningen anser dette spændende 
projekt som et kvalitetsløft til gavn for  
til hele kvarteret.

foto: Lennart Greig
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KOMMENDE AKTIVITETER

Åbningen af den nye cykel- og atletikare-
na har måtte udsættes  flere gange pga.
fugt, som har forsinket færdiggørelsen.

Byforeningens berammede besøg d. 30. 
oktober og d. 27. november har måttet 
udsættes igen.

De, der har tilmeldt sig til de to besøg, 
vil have fortrinsret til at deltage, når be-
søget endelig gennemføres.

Cykel- og Atletik Arena projektet inde-
holder en 250 m lang cykelbane udfor-
met efter internationale standarder. 

Cykelbanen er udført i kombination med 
atletikbaner indeholdende bl.a. 200 m 
løbebaner i inderkredsen, jf. IAAF klas-
sificeringer. 

Mikkelsen Arkitekter har i samarbejde 
med ingeniørfirmaet Buro Happold og 
arkitektfirmaet Populous, designet og 
projekteret den nye Arena.

Med stor velvilje fra idrætsparkleder Sø-
ren Damgaards side er det lykkedes at 
arrangere et besøg kort tid efter den of-
ficielle indvielse.

BESØG I DEN NYE CA ARENA ODENSE
ved Søren Damgaard, Idrætsparkleder

tid          > Endnu ikke fastlagt
sted          > Højstrupvej 9 ved indgangen
tilmelding           >              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
                                             tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr         > 20 kr.   - max. 40 deltagere

foto: Flemming Wedell ©
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ARTIKEL

foto: Flemming Wedell ©

REDNINGSAKTIONEN FOR ODENSE 
OFFENTLIGE SLAGTEHUS

af arkitekt Otto Wagner, Archidea Arkitekter a/s

Nogen gange skal man derud, hvor kort-
huset vælter før en redningsaktion sæt-
ter ind.  Næsten som fregatten ”Jylland”.  
Den lå kølsprængt i Ebeltoft havn, og 
ingen offentlige penge var til overs for 
et stykke Danmarkshistorie. Eller som 
dengang at den sidste store færge blev 
sendt til skrot i Indien.

Odense Offentlige Slagtehus er ikke så-
dan at flytte til Indien, men har ligget 
underdrejet siden det lukkede i 2001. 
Det sidste skrig er tonet ud, og et stykke 
kulturhistorie var på vej mod isbjerget. 

Igennem et lille års tid har vi sammen 
med Allan Nielsen fra entreprenørfirma-
et Skjøde forsøgt at finde en løsning, der 
kan redde huset fra undergang. 
Sidste chance var der nogen der sagde.  
Motivationen gror, når man kan se gode 
eksempler på at gamle industribygnin-
ger kan genanvendes og få en ny histo-
rie. 

Eksemplerne er både Kvægtorvet (TV2), 
og for eksempel Odense Silopakhus, 
hvor vi selv har kontorer, men også Suk-
kerkogeriet, og BDO´s sukkerlager. 

Med den motivation i ballasten beslut-
tede firmaet Skjøde at vove et øje for 
fregatten, og søsætte et køb af Odense 
Offentlige Slagtehus med henblik på at 
lave boliger og erhverv på grunden.  

Det har indtil nu ikke været muligt for 
kommunen at finde en køber, der ville 
betale meget mere end 2 daler og en 
skærv for et stykke af Odenses Industri-

kultur. Skjøde betalte 14 millioner for 
stedet. En handel som både kommunen 
og byen må glæde sig over.

Nu forestår der et stykke arbejde med at 
balancere skibet sikkert i dok, og med 
respekt for fortiden at gøre det bedste 
for, at fremtiden er i balance med for-
tællingen om dengang.  Det er faktisk et 
rigtigt spændende projekt. Det er noget, 
der ”griber en i håret” fordi det er ander-
ledes, og fordi glæden ved at hjælpe et 
stykke byhistorie til kaj er en god for-
nemmelse. 

Vi er som arkitekter stolte af at være 
med i redningsaktionen, og har allerede 
lavet en aftale med Skjøde om at projek-
tere Det ny Slagtehus. 
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På grunden, hvor slagtehuset står, er der 
tillige plads til nybyggeri på de tomme 
arealer mod syd. Vores tanke er, at form-
givningen i et kommende nybyggeri skal 
have et nutidigt udtryk for på den måde 
at skabe en kontrast, der fremhæver 
slagtehuset som noget ganske særligt.

Det tegner til, at der bliver boliger i slag-
tehusbygningerne og erhvervsbygninger 
i nybyggeriet.  Den gamle kørehal skal 
i så fald fungere som en fælles gågade 
og indrettes med fokus på at skabe et 
aktivt og medlevende byrum. 

I slagtehuset, hvor misligholdt det end 
er, findes et hav af gode detaljer fra den-
gang, man ikke byggede billigst muligt, 
men bedst muligt. Man ønskede med 
stolthed at vise kvalitet helt ned i de-
taljen. Dog skal man også huske, at ar-
bejdslønnen dengang udgjorde en min-
dre procentdel af en byggeomkostning 
end nu til dags. 

Vores intention er at få fregatten sikkert 
i dok med alle de gode detaljer intakt. 
At skabe et sted hvor nutiden kan glæde 
sig til fremtiden, og hvor historien er en 
smuk del af hverdagen.

Redningsaktionen er på vej. Takket 
være vovemod og velvilje og en tro på, 
at det kan lade sig gøre, selv om man 
vover det ene øje.  På samme måde som 
Brandts og  TV2 og  Sukkerkogeriet, Det 

ny Silopakhus og Thrigefirkanten er ble-
vet gode eksempler på revitalisering af 
historien, vil vi gerne at Odense offent-
lige Slagtehus også bliver et tilsvarende 
herligt eksempel. 

Lidt faktuelt med kilde fra Historiens 
Hus.

”Bygningskomplekset er tegnet af den 
kendte Odensearkitekt, kgl. bygnings-
inspektør Knud Lehn Petersen, og det 
stod færdigt, så man den 1. januar 1927 
kunne vise lokalerne frem for offentlig-
heden. Komplekset rummede dels en 
administrationsbygning ud mod Store 
Glasvej, dels en restaurationsbygning 
ud mod Rugårdsvej og centralt på grun-
den ud over vandtårnet fire slagtehaller, 
en svale- og salgshal, en overdækket 
hal til pålæsning af kød, to forkølerum, 
køleceller, damp- og maskinanlæg, 
kødkontrolstation, staldbygninger, de-
struktionsanstalt med fodermelsfabrik, 
tarmhuse, hudesalteri, talgsmelteri og 
meget mere - herunder lokaler til byens 
mælkekontrol”
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Den første gang jeg bemærkede huset 
var på en tur i Nedergade omkring 1980. 
Det var dengang Byforeningen tog livtag 
med byens ledende folk om beskyttelse 
af saneringsmodne og nedrivningstru-
ede bygninger i byens ældste kvarterer. 
Nederst i gaden, der hvor husene støt-
tede sig tæt til hinanden, og den mod-
satte side var nedrevet med henblik på 
nyt udlejningsbyggeri, lå huset så med 
en total renoveret bindingsværksfacade 
bemalet med rødt farvepulver, kærne-
mælk og linolie. 

På den tid var det et ganske usædvanligt 
syn i bymidten, og som uddannet tøm-
rer gav det mig anledning til nærmere 
granskning og iagttagelse. I årene efter 
var det glæden ved at møde ejendom-
men med den vellykkede istandsættel-
se, og senere blev det glæden ved at få 
lov til at overtage ejendommen.

Hvem var manden bag den smukke fa-
cade, som findes på postkort, og hvert 
år fotograferes af hundredvis af uden-
landske turister. Det var såmænd byens 
kendte skikkelse, Knud Hage fra Kram-
boden, som på det tidspunkt istandsatte 
flere af gadens truede byhuse. Som han 
senere har fortalt: ”Jeg var så interesse-
ret i at se, hvad der var inde bag ved pud-
sen, så hullet bredte sig helt tilfældigt 
over hele facaden”. 

Han bragte også hver dag munkesten 
hjem på sin cykel. Dem havde han fået 
lov til at tage, da man gravede Sorte-
brødre Kloster ud på det nærliggende 
torv. De blev så muret ind i facaden. Jo 
det skulle gøres rigtigt. Ved en efterføl-
gende granskning har det vist sig, at der 
er stor sandsynlighed for, at huset er 
opført af genbrugsmaterialer fra Sorte-
brødre Kloster. 
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DET RØDE HUS I NEDERGADE

af Per Nørbach, arkitekt maa

Nedergade nr. 34 med Lahns 
Stiftelsenr. 36 i baggrundenNedergade nr. 34 med Lahns

Stiftelse i baggrunden
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Knud Hages fornemmelse har været helt 
rigtig.

Men hvor gammelt er huset så, og hvor-
dan så det ud, da det blev bygget. En 
svær størrelse for så gammel en ejen-
dom. Det er en rejse gennem tid, hvor 
hundredvis af beboere med deres liv og 
arbejde har efterladt lag på lag frem til 
vor tid.

Arkiver og spor i bygningen fortæller 
en del af historien, men husets alder er 
aldrig blevet afsløret. En årringe under-
søgelse af spær og bindingsværk er på 
ønskelisten.  

Årsagen til opførelsen af bygningen skal 
måske findes i Reformationen 1536, 
hvor alle klostre blev nedlagt. Tæt på 
Nedergade lå Sortebrødre kloster. Det 
blev nedrevet århundredet ud og leve-
rede byggematerialer til hele området.

Fra ældste tid omfattede ejendommen 
vore dages nr. 32 og nr. 34. Flere kilder 
beskriver bebyggelsen som en stateligt 
gård, 14 fag lang, 2 etager høj med ud-
kraget overetage og port midtfor. Den 
blev senere sammenlagt med nr. 30, 
hvorefter den igen blev adskilt i tre ejen-
domme, hvor nr. 34 som det eneste hus 
har overlevet byens fornyelse op til vore 
dage. 

Selv om huset er ombygget i tidernes 
skiftende mode, indeholder det meget 
gamle bygningsdele. Tre spærfag på 
forhuset er gamle, meget gamle. De 
spænder over, hvad der svarer til bred-
den på det gamle hovedhus, er klejne, 
men af benhårdt egetræ. En sammen-
ligning mellem husets alder og typen 
af tømmermærker fundet på spær og 
hanebånd er sammenfaldende. Huset 
skønnes opført i midten af 1500tallet, 

og lignende tømmermærker kendes fra 
andre bygninger af samme alder. 

I 1663 dukker den første beskrivelse 
af ejendommen op i et skifte efter sa-
lig rådmand Herman Hane (f.1608 i 
Lübeck, d. 1660), og hans efterlevende 
hustru Else Jørgensdatter Mule (f. 1614, 
d. 1687). Rådmandsfamilien boede selv 
i Overgade 10 og ejede flere små huse 
på Sortebrødre Kirkegård, ved Vor Frue 
Kirke og Uden Skt. Jørgens Port foruden 
en have på Heden. Teksten i skiftet lyder 
”tvende våninger i Nedergade liggende 
norden for adelgaden, mellem Claus Fre-
derichsens våning på den østre og den 
våning Knud Knudsen, Slagter ibor på 
den vestre side, som er 14 fag hus, og er 
meget brøstfældigt”. 

Ejendommen blev efterfølgende istand-
sat af enken, Else Jørgensdatter Mule, 
der hørte blandt de tre mest formuende 
enker i byen. Den ene våning er stadig 
bevaret i Nedergade 34, hvor imod den 
anden halvdel Nedergade 32 for længst 
er forsvundet.

Ejernes håndværksfag og livsgrundlag 
har i tidens løb præget ejendommens 
udformning. De forskellige perioder er 
Slagtergården 1667-1745, Gæstgiver-
gården 1745-1796, Vognmandsgården 
1796-1823, og Snedkergården 1823- 
1970. 

Slagtergårdens indretning er beskrevet 
ved Anders Andersens død i 1715. Han 
var fra Gerup og fik borgerskab i 1690. 
Skifteforretningen giver en glimrende 
indsigt i ejendommens indretning og det 
daglige liv på stedet. 

Fra forstuen i nr. 32, med adgang fra 
porten, kom man ind i slagterens dag-
ligstue, der blev domineret af et stort 
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egebord med åben fod. For enden var 
en bænkekiste og under vinduerne var 
en dobbelt bænkekiste. Om bordet var 
desuden lange stole med læder og rødt 
klæde. Langs væggene var et sengested, 
med stabler og himling, og fire hjemme-
gjorte tøjomfang med knapper, et gam-
melt dagskab med fem låger og to skuf-
fer, en høj stol, og en jernkakkelovn med 
fod og tud. På bordet stod to messing 
lysestager, en messing lygtesaks og tre 
brogede krus med tinlåg. Væggene var 
dekorerede med femten papirstykker i 
rammer, tre skilderier, et spejl med for-
gyldt ramme og et hjortehoved af træ. 
Ved husfaderens plads hang et lille ma-
let skab med penge, læderhaglpung, 
fem krudthorn, en rød snustobaksæske, 
og en skrivebog udi fransk bind. Fra 
stuen var der adgang til sengekamme-
ret mod gaden. En liden stue ved porten. 
Køkkenet var mod gården med pigernes 
kammer, og endelig var der også et sol-
daterkammer.

På den anden side af porten, der lå i nr. 
34, var adgang til ”den nye stue”. Det var 
den fine gæstesal med fire høje brunma-
lede stole omkring et udtræks egebord 
med åben fod, og en messing lyspande 
oven over. Til salen lå bryggerset og et 
spisekammer. Oven over stuen lå det 
nye loft, kølleloftet, og røgkammeret. På 
første salen over nr. 32 lå det vestre loft, 
og øverst oppe lå det øverste loft. I går-
den var slagtehus, stald, hughus.

I 1757 blev ejendommen solgt til gæst-
givergård. Denne gang til naboen mod 
vest kromand Jens Andersen Brylle, der 
tillagde sin ejendom 14 fag hus, i to eta-
ger med port og indkørsel, et tværhus 
10 fag i en etage og tilliggende have, så 
nr. 30, 32, og 34 blev samlet under et.
Han var født i Odense og fik borgerskab 
som kromand 1743. Ved indførelse i 
brandforsikringen i 1761 blev ejendom-
men takseret, og en udførlige beskri-
velse indført i protokollen, bl.a. beskri-
ves sidehuset til nr. 34 som ny opført. 

Udsnit af Braunius kort over Odense fra 1593. Man ser Overgade, Nedergade kareen med Vor Frue kirke og byporten
til højre.
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Da ejendommen igen blev delt, blev den 
indrettet til vognmandsgård. Først ved 
frasalg af nr. 32-34 til vognmand Søren 
Jacobsen omkring 1791, og endelig da 
han i 1796 solgte den østlige del, nr. 34, 
til Vognmand Friderich Andersen. 

Forhuset var i 2 etager, mur og egebin-
dingsværk, teglhængt, indrettet til stuer, 
kammer, samt port, i en etage, og med 
en skorsten. Første salen blev brugt til 
oplagring af korn. Sidebygningen beskri-
ves som 8 fag, en etage med teglhængt 
halvtag, bindingsværk og halvt klinede 
vægge, indrettet til stald, lo og karle-
kammer. Et åbent skur på tre fag var 
opført mod vest til vognremise og locum.

Da snedkermester Friderich Nielsen i 
1825 købte ejendommen, var den på 
det tidspunkt ganske umoderne med 
udkragede renæssanceetage, og ret 
nedslidt. Facaden havde desuden en 

stor sætningsskade, måske forværret 
af førstesalens anvendelse til kornloft. 
Skaderne er udbedret, men stadig syn-
lige på facaden i dag.

Frederich Nielsen gik i gang med en 
gennemgribende ombygning. Den kan 
sidestilles med vore dages byfornyelse, 
og resultatet er meget lig med ejendom-
men, som den forefindes i dag, nu ind-
rettet til bolig for to familier. 

For at skjule facadens svaj blev den ud-
kragede overetage trukket ind i flugt 
med stueetage. Facaden fik nye større 
vinduer, og blev ”udvendig beværfet”, så 
den nu fremstod klassisk og stilfærdig. 
Porten blev sløjfet, der blev lagt nye rette 
gulve oven på de gamle, og lofterne ned-
forskallet så de var vandrette. Gårdsiden 
fik fire fag tilbygning i to etager, og taget 
blev opbygget med tre fag kvist. Indven-
digt blev huset fuldstændigt istandsat 

Nyt egetømmer klar til renovering af facade.
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med værelser, tildels gipsede og pane-
lerede, med køkkener og dobbelt skor-
sten. I den gamle sidebygning indrettede 
Friderich Nielsen sit snedkerværksted, 
og i gården opførte han et vaskehus og 
to fag tværhus til locum.

Dette lokum eksisterede frem til 
1970’erne og var et af sidste med of-
fentlig tømning.

Da huset stod færdigt, flyttede snedker-
mester Friderich Nielsen ind i stueeta-
gen med sin familie, der bestod af hans 
kone Marie Petersen, tre børn Peter, 
Fritz og Georg, hans svigermor Ingeborg 
Petersen og en tjenestepige Mathie Niel-
sen. På det nye kvistloft var indlogeret 
en snedkersvend Magnus Nagel og to 
lærlinge Anders Hansen og Anton Ol-
sen. Førstesalen var lejet ud til skole-
lærer Hans Lauritzen, hans kone Anna 
Jørgensen, deres tre børn, Wilhelm, Carl 
og Octavia, samt en tjenestepige Hanne 
Petersen.
I alt 10 voksne og 6 børn boede i ejen-
dommen Nedergade 34.

Familien forøgedes med endnu to børn 
Gerfine Merthite og Harald Teobald. 
Faderen døde 1862 og moderen efter 
1870. Sønnen Fritz Valdemar Nielsen 
drev snedkerfirmaet videre og ejede hu-
set frem til sin død i 1915. Han giftede 
sig aldrig, og levede sammen med sin 
søster, der holdt hus for ham.
I 1924 blev en ny snedkervirksomhed 
startet i sidehuset af Carl Storm. Det var 
møbelproduktion med speciale i spise-
stuer og soveværelser. Han var gift med 
Vally Jespersen og drev værkstedet der 
helt frem til 1970.

Udvendig i gården har forskellige ud-
gravninger lokaliseret den oprindelige 
gårdsplads ca. 50 cm nede, foruden af-

sløret en mængde dyreknogler og pot-
teskår, hvor de ældste kan dateres helt 
tilbage til anlæggelsen af Nedergade.

Vi skriver nu 2014, og i 450 år eller mere 
har ejendommen overlevet på samme 
sted, mens omgivelserne langsomt med 
tiden er fornyet. Ejendommen synliggør 
alle lag, og danner derigennem et bil-
ledet af mennesker og byudvikling helt 
tilbage fra ældste tid. 
 
Facaden indeholder flere tidsepoker, 
den indvendige trappe fra 1700’tallet, 
snedkermester Friderich Nielsens nyde-
lige vægpaneler i trapperum og på 1. 
sal, og ikke mindst de tre spærfag med 
tømmermærker fra husets opførelse. 

Spørgsmålet er ”hvad med fremtiden”? 
”Hvordan sikrer man fortiden”? Ønsket 
må være en forståelse for ejendommens 
sjældenhed og egenart, så andre i frem-
tiden kan opleve dens 600 års fødsels-
dag.
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BESØG PÅ GLUD & MARSTRAND
ved fællestillidsmand Claus Due

tid          > Onsdag den 18. februar kl. 16:30 - 18:30
sted          > Næsbyvej 20, ved port skarpt tv. langs bygn. til receptionen
tilmelding        >              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
                                             tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr      > 20 kr.   -   max. 30 deltagere

Oprindelig var det blikkenslagermester 
Alexander Wittenborg, der begyndte at 
lave blikdåser kort før 1. verdenskrig på 
et værksted i Overgade.

Få år efter kom N.J. Haustrup ind i fir-
maet som værkfører. Han blev den alt 
dominerende kraft i virksomheden, hvor 
han indførte maskiner overalt i produk-
tionen, og iøvrigt holdt han kvaliteten 
højt i hævd.

Wittenborg  overlod senere fabrikken 
helt til Haustrup og startede i stedet  
Wittenborg Automatfabrik.

Haustrups Fabrikker opførte et stort do-
micil på Næsbyvej, hvor der også blev 
opstillet en stor bronzeskulptur, Thors 
kamp med jætterne af billedhuggeren 
C.J. Bonnesen (Skulpturen var oprinde-
lig opstillet på Torø).

Da Haustrup efter et langt liv med dåser
gik af, blev virksomheden kort tid efter 
solgt til det københavnske firma Glud & 
Marstrand.

i 2005 blev Glud & Marstrand opkøbt af 
den hollandske kapitalfond, ABN  AMRO 
Capital, der siden har overdraget selska-
bet til det mexikanske selskab Envases 
Universales de México, S.A.P.I de C.V.

foto: Flemming Wedell ©



17WWW.ODENSEBYFORENING.DK

KOMMENDE AKTIVITETER

SCT. ALBANI KIRKE OG ODENSE DOMKIRKE
ved menighedsrådsrepræsentanter i hver af de to kirker

tid          > Fredag den 6. marts kl. 18.30
sted          > Sct. Albani Kirke, Adelgade 1, Odense C
tilmelding        >              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
                                             tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr      > 20  kr.  -   max. 40 deltagere

Menighedsrådsformand Poul Løvborg 
viser os rundt og fortæller om Albani 
Kirke.

I 1869 bliver grunden, der tidligere hav-
de tilhørt den sidste  katolske biskop i 
Odense Jens Andersen Beldenak, købt 
af katolikkerne, og grundstensnedlæg-
gelsen til den nuværende kirke finder 
sted i oktober 1906. 

Kirken stod færdig i 1908, hvor den ind-
vies af Biskop von Euch.

Kirken er bygget i tidlig gotisk stil og 
dens tårn er 54 meter højt, træskærer-
arbejdet i kirken stammer fra Sydtyrol.  
Glasmalerierne, som viser den hellige 

Kong Knud, hans sidste altergang og 
hans død, er fremstillet i Tyskland. Det 
gælder også kirkens 4 klokker. Dørens 
billedskærerarbejde er udført af C. Ras-
mussen i Odense. Kirkens orgel fra om-
kring 1920 er bygget af det bøhmiske 
firma Rieger.

Efter besøget i Sct. Albani Kirke går vi til 
Odense Domkirkes konsistoriebygning. 
Medlemmer af Domkirkens menigheds-
råd vil berette om planerne for udvikling 
af kirkens bygninger.

Herefter og indtil kl. 23.00 kan man 
opleve den  stemningsmættede og fred-
fyldte stemning ved Natkirken i selve 
Domkirken.

foto: Flemming Wedell ©
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ODENSE SOM STUDIE- OG LEVEBY 
ved Andreas Isager, Byforeningens bestyrelse

tid          > Fredag den 20. marts kl. 16.00
sted          > Studenterhuset, Amfipladsen, Brandts
tilmelding        >              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
                                             tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr      > Gratis - drikkevarer kan købes i Studenterhusets café

Vi besøgte Studenterhuset den 12. 
august 2014. Nu er der igen mulighed 
for et arrangement her i Byforenings 
regi. 

Denne gang sættes der fokus på: 
Odense som studie- og leveby.

Byforeningen for Odense arbejder sam-
men med Syddanske Studerende og 
Studenterhus Odense for at fremme 
Odense som foretrukken studie- og le-
veby. 

Hvor foregår studielivet i Odense, når 
undervisningsdagen er ovre? 
Kan Odense stimulere studiekulturen til 
at vælge Odense som leve- og bosæt-
ningsby – også efter endt studie? 

Hvilke råd kan gives videre til beslut-
ningstagerne?

Deltag når Byforeningen for Odense 
med de studerende inviterer til debat-
møde om kollegiestrukturen og meget 
andet med beslutningstagerne.

fotocollage: Andreas Isager ©

?Bikubenkollegiet

Blangstedgårdkollegiet

Bredstedgadekollegiet

Carl Nielsen Kollegiet 

Hans Tausenkollegiet

Harekæret

H. C. Ørsted Kollegiet

J.B. Winsløwkollegiet

Lindekollegiet

Rasmus Rask Kollegiet

Skt. Jørgenskollegiet

Slotsgadekollegiet

Teknisk Kollegium

TornbjergkollegietÅløkkekollegiet
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DEN UTÆNKELIGE REFORM -
MED BL.A. NEDLÆGGELSE AF AMTERNE - 
ER SOM EN SKRALDESPAND.
af Max Rasmussen, Seniorforsker cand.jur.et art -
Amtsdirektør i Fyns Amt 1982-2002

På universiteternes statskundskabstudi-
er undervises de studerende bl.a. i, hvor-
ledes politiske beslutninger bliver til.

Man plejer i undervisningen at opdele 
beslutningerne i 3 idealtyper:

1. Rationel problemløsning, hvor man 
sagligt vejer fordele og ulemper op mod 
hinanden - og så vælger den optimale 
løsning.

2. Beslutninger, der opstår efter for-
handling mellem flere modstridende 
interesser – i et slags kompromis, hvor 
”tingene er handlet af”.

3. ”Skraldespandsmodellen”, hvor alle 
forestillinger om logiske forbindelser 
mellem problemer og løsninger er drop-
pet. Modellen trives rigtigt godt her i lan-
det i et mediepræget samfund, som er 
interesseret i enkeltsager.

Strukturreformen fra 2007 er en sådan 
typisk skraldespandsafgørelse - oven i 
købet truffet af et spinkelt politisk fler-
tal bestående af Venstre, De konservati-
ve og Dansk Folkeparti, hvilket er meget 
usædvanligt, når det drejer sig om en 
af de største ændringer i den offentlige 
struktur nogensinde.

Strukturreformen indebar bl.a. flytning 
af store opgaveområder fra amterne til 
kommunerne. Her nævnes i flæng: mil-
jøplanlægning, hovedparten af speciali-
serede opgaver inden for socialområdet,  
stort set hele kultur-og voksenundervis-
ningsområdet, den kollektive trafik, vej-

området osv. osv.

Til gengæld gled skatteområdet fra 
kommunerne over til staten samtidig 
med, at staten fremover skulle dele an-
svaret med kommunerne i jobcentrene. I 
øvrigt et par helt dagsaktuelle problem- 
områder.

Blandt de, der har fulgt reformens kon-
sekvenser, er der i dag ikke mange, 
der mener, at den har været en succes. 
Tværtimod!

Hvordan kunne det dog gå så galt, når 
Lars Løkke Rasmussen så  sent som den 
20. juni 2002  i et samrådsmøde med-
delte, at ”regeringen har ingen planer 
om at foretage ændringer i den kommu-
nale struktur”. 
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Så meget desto mere som flere kommis- 
sioner få år før havde fastslået, at den 
offentlige sektor var hensigtsmæssigt 
organiseret.

Også mange andre forhold gjorde en re-
form utænkelig på dette tidspunkt. Men 
det utænkelige skete som bekendt!

I sommeren 2004 indgås det famøse, 
smalle forlig mellem regeringen og 
Dansk Folkeparti i en regeringskoven-
ding med nedsættelse af en kommis-
sion på 14 medlemmer, der i løbet af 
meget kort tid udarbejdede en betænk-
ning med en række modeller,  som alle 
lå langt fra det resultat, som forliget re-
sulterede i. En del af medlemmerne har 
utvivlsomt efterfølgende  følt sig  til grin 
eller taget ved næsen.

Efter manges mening startede det utæn-
kelige i juli 2002 med nogle artikler i 
Berlingske Tidende af næstformanden 
i Venstres gruppe, Rikke Hvilshøj, fulgt 
op af den politiske ordfører Jens Rohde, 
anbefalende  en reform af den offentlige 
sektor. 

I en massiv kampagne i samme avis 
ønskede Dansk Industri amterne væk, 
og Kommunernes Landsforening begik 
”brodermord”. Disse forhold skabte til-
sammen et mediebillede, hvor noget 
skulle ske.

”Brodermordet” skyldtes først og frem-
mest kommunernes mulighed for at få 
flest mulige opgaver fra amterne raget 
til sig, uanset om alle kommuner var i 
stand til fagligt at løfte opgaverne. 
Mordet på amterne lettedes også der-
ved, at socialdemokraterne sad på 
borgmesterposterne i de 4 store byer, 
og Odenses borgmester Anker Boye var 
samtidig næstformand i KL og gjorde sit 

til - på trods af den socialdemokratiske 
folketingsgruppes modstand mod ned-
læggelsen af amterne - at det gik som 
det gjorde.

På mange måder lignede forløbet et an-
det knapt så kompliceret eksempel på 
en skraldespandsafgørelse: 

I 1996 dækkede formiddagspressen 
nogle færdselsulykker, hvor stærkt be-
rusede unge mænd kørte med vanvittig 
fart og dræbte børn og andre sagesløse. 
Fordi der tilfældigvis skete flere sådanne 
ulykker næsten samtidig, kunne pressen 
køre en kampagne over emnet. Det ud-
løste et politisk pres om, at noget måtte 
gøres! Problemet var blot, at der ikke var 
ret meget, der kunne gøres. Men for at 
gøre noget - at vise handlekraft - ned-
satte man promillegrænsen fra 0,8 til 
0,5. Uden at tage stilling til visdommen 
heri var beslutningen i hvert fald uden 
logisk forbindelse til de begivenheder, 
der satte sagen på dagsordenen.

Men sådan er der så meget i politik, som 
ikke altid er let at forstå for almindeligt 
dødelige ! 

Akkurat som gennemførelsen af Struk-
turreformen i 2007!

Ps. For særligt interesserede anbefales: 
”Den Utænkelige Reform”, Syddansk 
Universitetsforlag, 2008.
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Vedtægter for Byforeningen for Odense 
stiftet den 8. april 1976.

§ 1. Foreningens navn er: Byforeningen 
for Odense.

§ 2. Foreningens formål er at arbejde 
med emner vedrørende Odense Bys liv 
i fortid, nutid og fremtid, øge interessen 
herfor og fremme bevaring og udvikling 
af kulturhistoriske og æstetiske værdier. 
Foreningen er upolitisk.

§ 3. Foreningens formål søges realiseret 
blandt andet gennem møder og ekskur-
sioner samt dannelse af interessegrup-
per. Disse sidste etableres af bestyrel-
sen efter foreliggende ønsker og behov 
i samarbejde med denne.

§ 4. Enhver interesseret kan optages 
som medlem mod at betale et kontin-
gent, hvis størrelse fastsættes af gene-
ralforsamlingen. Kontingentindtægter 
skal anvendes til foreningens admini-
stration samt til de i § 2 nævnte formål.

§ 5. Foreningens højeste myndighed er 
generalforsamlingen, der afholdes hvert 
år i april/maj måned. Indkaldelse til 
ordinær generalforsamling sker via for-
eningens blad og hjemmeside med kvar-
tals varsel.

Ekstraordinære generalforsamlinger 
indkaldes pr. e-mail med minimum 8 
dages varsel. Medlemmer uden e-mail- 
adresse kan efter aftale modtage ind-
kaldelse ved almindeligt brev. 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Dagsordenen skal indeholde følgende 
punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse  af beretning  for det  for-
    løbne kalenderår. 

3. Fremlæggelse af regnskab for det for-
    løbne kalenderår.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Forslag til budget for indeværende år
     herunder  fastsættelse  af  medlems-
     kontingent for det kommende kalen-
     derår.

6. Valg  af  bestyrelse,  2 suppleanter og 
    2 revisorer.

7. Eventuelt. 

Forslag under dagsordenen pkt. 4, som 
ønskes behandlet, skal skriftligt være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen med angivelse af 
forslagsstiller. 

Stillede forslag skal fremgå af forenin-
gens hjemmeside senest 3 dage før ge-
neralforsamlingen. 

Generalforsamlingens beslutninge træf- 
fes ved almindelig stemmeflerhed, dog 
gælder særlige regler for vedtægtsæn-
dringer og ekstraordinære generalfor-
samlinger. 

Ekstraordinær generalforsamling afhol-
des, når bestyrelsen bestemmer det, 
eller når mindst 10 % af medlemmerne 
skriftligt fremsætter ønske derom med 
angivelse af dagsorden for mødet.

En generalforsamling kan foretage æn-
dringer i foreningens vedtægter, når 

FORSLAG TIL ÆNDREDE VEDTÆGTER
forelægges på den ordinære generalforsamling 16. april 2015.
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mindst halvdelen af foreningens med-
lemmer er til stede og mindst 2/3 af de 
mødte medlemmer stemmer herfor. 

Såfremt halvdelen af foreningens med-
lemmer ikke er til stede, men der dog for 
ændringen afgives mindst 2/3 af stem-
merne af de tilstedeværende, indkalder 
bestyrelsen til en ny generalforsamling, 
der uanset antallet af fremmødte kan 
træffe beslutning om ændringen med 
2/3 flertal. 

Fraværende medlemmer kan stemme 
ved skriftlig fuldmagt til et andet med-
lem. Intet medlem kan dog lade sig be-
fuldmægtige til at afgive stemme for 
mere end et fraværende medlem.

§6. Generalforsamlingen vælger en be-
styrelse på 7 medlemmer, der konsti-
tuerer sig med formand, næstformand, 
sekretær og kasserer. 

Bestyrelsesmedlemmers funktionspe-
riode er to år. På lige årstal vælges 4 
medlemmer og på ulige årstal 3 med-
lemmer. Genvalg kan finde sted.

§ 7. Bestyrelsen skal så vidt gørligt hol-
de medlemmerne ájour med planer og 
arbejder, som falder inden for forenin-
gens interesseområde. 

Bestyrelsen, der repræsenterer forenin-
gen udadtil, afgør inden for rammen af 
denne vedtægt alle spørgsmål vedrøren-
de foreningens virksomhed, samt for-
midler kontakt til myndigheder og andre 
implicerede. 

Bestyrelsen er berettiget til at anvende 
foreningens midler efter bedste skøn til 
foreningens formål. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst 3 medlemmer er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved 
almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af 
stemmelighed gør formandens stemme 
udslaget. Foreningen tegnes af forman-
den sammen med mindst 1 af de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer – eller af 3 be-
styrelsesmedlemmer ved formandens 
fravær. 

Bestyrelsesmøder afholdes efter for-
mandens bestemmelse eller efter an-
modning af et af de andre bestyrelses-
medlemmer.

Fra bestyrelsens møder udsendes mø-
dereferat til bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter. Mødereferatet godkendes 
på det følgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forret-
ningsorden.

Et bestyrelsesmedlem, der udebliver fra 
3 på hinanden følgende ordinære besty-
relsesmøder, må, hvis blot 3 medlem-
mer af bestyrelsen kræver det, udtræde 
af bestyrelsen, og en suppleant indtræ-
der da i vedkommendes sted.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet med-
hjælp, såvel fast som til løsning af en-
kelte opgaver.

§ 8. Foreningen kan tilsluttes sådanne 
landssammenslutninger, som er rele-
vante for foreningen.

§ 9. Beslutning om foreningens ophør 
træffes efter reglerne for ændring af 
vedtægterne, jfr. foran § 5. Generalfor-
samlingen træffer ved almindelig stem-
meflerhed beslutning om anvendelse af 
foreningens formue i overensstemmelse 
med § 2.
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MEDLEMSSKAB

UNDERTEGNEDE ØNSKER AT TEGNE MEDLEMSSKAB

NAVN

VEJ

POSTNUMMER/BY

E-MAIL

Eventuelt indmeldt af

UNDERSKRIFT/DATO

Blanketten sendes til:
Byforeningen for Odense, v/ kasserer Søren Michael Nielsen
Østre Stationsvej 42, 5000 Odense C.

husstand
300 kr./år

enkelt medlemsskab
250 kr./år

ønsker ikke tidsskriftet
By & Land
kontingentet reduceres
50 kr./år

reg nr.  1551   kontonr. 555 4985

Byforeningens næste blad for 2. kvartal 
2015 (aprilnummeret) pakkes i uge 13, 
og kan tidligst være i medlemmernes 
postkasser  lørdag d. 28. marts.

Fra samme dato vil Byforeningens nye 
arrangementer være at se på vor hjem-
meside: www.odensebyforening.dk, og 
der vil være åbent for tilmeldinger som 
sædvanlig til mail: lennart@greig.dk el-
ler tlf.: 65 91 01 42.

TILMELDINGER i  2. kvartal 15

Fra Byforeningens besøg i Børnehuset Tryllefløjten
den 13. november 2014. Se flere billeder også fra
andre arrangementer på www.odensebyforening.dk 
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          Afsender:  Byforeningen for Odense, Cederfeldsvej 14, 5230 Odense M
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Hvor kan man som turist finde de helt lokale oplevelser, se, 
hvor de lokale akiviteter bliver afholdt, eller måske endda som 
lokal blive klogere på sit nærmiljø? 

Det kan man med WithLocalEyes.com. 

WithLocalEyes er en online platform, som skaber kontakten 
mellem mennesker. På den ene side har vi de lokale, som gerne 
vil vise andre, hvordan de oplever at bo på Fyn, hvad de bruger 
deres dagligdag på, og hvor man kan få de fynske råvarer og 
smagsoplevelser. På den anden side har vi turisterne, både de 
danske turister, men i høj grad også de udenlandske. De vil 
gerne opleve de lokale ting, se, hvor græsset gror, og hvor den 
bedste rygeost bliver lavet. 

Ved at skabe kontakten, er WithLocalEyes med til at styrke det 
lokale på Fyn og samtidig vise omverdenen, hvad Fyn har at 
byde på. Der er så mange oplevelser, de skal bare vises frem.

Vi er lige gået i luften og er lige nu i gang med at teste vores 
beta version af hjemmesiden. Så har du mod på at være med til 
at teste den, så hop ind på www.withlocaleyes.com og klik lidt 
rundt. Vi vil elske at få din feedback på: mail@withlocaleyes.
com. På med det gode eventyr, vi ses på Fyn!

BLIV MEDLEM!
Ønsker du at modtage bladet fast eller 
deltage i foreningens aktiviteter, kan 
du rekvirere yderligere materiale ved at 
kontakte et medlem af bestyrelsen.
(Kontaktinformationer på side 2).


