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DA BYFORENINGEN BLEV 40 ÅR
Se hele Flemming Wedells billedreportage på hjemmesiden.

Byforeningens formand, Lis Andreasen,
havde virkelig lagt sig i selen for at lave en
spændende og attraktiv markering af 40 års
dagen.
Arrangementet startede i Domkirkens Skt.
Knuds sal, hvor de indbudte formænd gennem tiderne hver for sig fortalte om genvordigheder, nederlag og sejre i deres tid ved
roret. Det foregik under et kaffebord, hvor
der i fødselsdagens anledning var brunsvigerkage til kaffen.
Svend Erik Sørensen (1976-78) lagde ud og
så fulgte Kristian Isager (1978-84), Ernst
Bjarke Jensen (1984-86), og Niels Chr. Lind
(1986-89). Så var der et hul i rækken, idet
formand (1989-90) Inge Stemann er afdød,
men ellers fortsatte Poul Karmdal (1990 2006), Frede Madsen (2006-09) og Bo Vietz
(2009-15).
Lis Andreasen (2015 - ) styrede forløbet og
sørgede for, at talerne overholdt den tildelte
tid. Det var faktisk spændende indslag, da
de enkelte gjorde det på hver deres måde,
hvor nogle brugte ledsagende billeder, og
andre bare talte ”frit fra leveren” eller efter
manuskript.
Næste programpunkt foregik i salen på Historiens Hus, mens Skt. Knuds Salen blev
gjort klar til den senere spisning.
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Her causerede stadsarkivar Jørgen Thomsen
om Historiens Hus, dets tilblivelse og rolle
for bevaring af kildemateriale fra fortidens
Odense. Beretningen fortsatte, hvor formændenes taler slap, med en omtale af
tiden i byen, hvor der kun var tanke for alt
nyt, og hvor alt af ældre dato ikke var værd
at samle på. Nu er tiden og interessen for
bevaring helt anderledes - også mediernes
udvikling har haft betydning for holdningsændringen. På fornemste vis omtalte han
også Byforeningen for dens gode indsats på
området.
Nu var det så tid for professor Johannes Nørregaard Frandsen til at holde den egentlige
festtale. Det blev gjort i en underholdende
og til tider satirisk tone, hvor han hele tiden
var i konstant bevægelse. Herefter kunne
der skåles for vor 40 årige Byforening.
De utroligt mange fremmødte kunne nu bevæge sig tilbage til Skt. Knuds salen, hvor
et lækkert måltid ventede. Også lokalet
ovenpå var nødvendig at inddrage, for at alle
kunne komme til at sidde ned.
Albani Bryggerierne havde sponsoreret øl til
maden, og der var også mulighed for at købe
vin. Maden blev nydt i fulde drag og snakken
gik livligt.
En meget fin og vellykket måde at fejre vort
jubilæum på!

LEDER
Leder:

BYFORVANDLING

af Byforeningens formand, Lis Andreasen
”De higer og søger
i gamle Bøger
i oplukte Høje
med spejdende Øje - - -”
Den opmærksomme læser har sikkert
straks genkendt første strofe i Adam
Oehlenschlægers berømte digt ”Guldhornene”. (1803)

Jeg håber, man vælger den rette fortovsbelægning, tænker på solsidens betydning, på de rette træer og bænke og kun
gør det allermest nødvendige. Lader beboerne og de handlende selv skabe deres eget bymiljø.
Jeg følger spændt processen og glæder
mig til 2020.

Det digt rinder mig i
hu, når jeg ser udgravningerne i centrum,
hvor man dagligt kan
se adskillige arkæologer arbejde ivrigt med
at kortlægge vores
fortid, inden den forsvinder under fremtidens byggeri.
Spændende bliver det
at se, hvad fremtidens
arkæologer skal finde
samme sted.
Jeg håber, man finder
rester efter et byggeri, der har indeholdt
gode byrum, ikke blot
pladser.
Det er alle mellemrummene, fortovene
uden for vores døre,
gadehjørnerne og vejene, hvor børnene
løber for at lege, der
tæller. Gode byrum er
noget, der opstår, når
der er hierarki mellem alle disse typer
af steder, og hvor mellemrummene er lige
så gennemarbejdede
som resten.
WWW.ODENSEBYFORENING.DK

foto: Flemming Wedell ©
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FØDSELSDAGSFEST OG TELESLYNGE
af Grethe Meier, mangeårigt byforeningsmedlem
Grethe og Knud Erik Meier

Så er 40-års fødselsdagen overstået, og
jeg har sådan gået og tænkt på dagen.
Det var et flot arrangement, og jeg var
glad for at have været der. Det fik så
mange gode minder frem fra en tid, hvor
min mand og jeg stadig var så mobile, at
vi kunne deltage.

Efter at have været i Schwerin et år, gik
turen til Hamborg i 1999. Der gik vi i
C.F.Hansens fodspor, og vi fik i set huse
både udefra og indeni. Og det var turen,
som fik os til at blive i foreningen. Så det
var jo herligt at se alle de skønne fotoplancher. Tak for det.

Vi har ikke været aktive omkring byforeningens arbejde - vi syntes ikke vi
havde evnerne til det, men vi kunne lide
at høre om det.

Men ellers har jeg gået og været lidt
halvvred, og min frustration får mig nu
til tasterne.

Der var så mange gode steder, vi besøgte, som vi ikke havde mulighed for alene
at komme til. Og så var der jo de skønne
ture, som vi var med på. Ture, som har
været rammen om dejlige minder, og
ikke mindst har givet os indblik i noget,
som vi ellers ikke selv kunne finde på at
undersøge.

Noget af det første jeg foretog mig, da
jeg ankom, var at spørge damen i køkkenet, om der var teleslynge i brug på
dagen. Det vidste hun ikke, men der var
i hvert fald højttaleranlæg, så det var da
dejligt. Men stor var min forbavselse, da
anlægget skulle tages i brug. Lis – som
den første – begyndte sin velkomst med
at lægge mikrofonen fra sig.

foto: Flemming Wedell ©
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foto: Flemming Wedell ©
Isager var ikke meget for at bruge den,
men beholdt den da på.

Bare jeg vidste, hvad der er så slemt for
talerne at have apparatet på?

Næste formand fik den på, men så
skævt i lommen, at hans armbevægelser fik den til at hyle svagt.

Jeg lagde mærke til, at der var nogle af
tilhørerne, jeg kunne se, som sad med
mærkelige ansigter, når der var noget at
le af, men de kunne ikke være med – de
hørte ikke det sjove.

Karmdal var den eneste taler, som alle
med høreapparat med telespole hørte.
Hvert et ord, hver en sætning, som var
så fuldendt. Han forstod, at det var nødvendigt. Tak for det.
Den næste taler påstod, det ikke var
nødvendigt. Han kunne godt råbe forsamlingen op. Hvor ved han det fra??
Hvad kendskab har han til teleslynge? –
altså lyden, der går direkte ind i øret på
den høreskadede person.
Bo, der holdt en fantastisk tale om de
skønne odenseanske huse, han i sin
formandstid havde haft mulighed for
at besøge, begyndte sin tale med: ”Kan
alle høre mig?”, og hvem svarede ham?
– kun de hørende, for de hørehæmmede
hørte ikke spørgsmålet.
WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Hvor mange hørte Isagers snak om aftenen om huset, vi sad i? Der ville højttaleren have været til gavn for næsten alle.
Jeg selv skal ikke klage, for jeg kunne
med lidt god vilje høre det hele, og kunne også forstå det hele, fordi jeg sad, så
jeg kunne se de talendes ansigter – og
derved ubevidst også mundaflæse.
Kære talere. Får dette jer til at ændre
jeres vaner i fremtiden, er det til stor
glæde for os hørehæmmede. Men tak
til bestyrelsen for en ellers ganske dejlig
dag.
Grethe Meier
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INGER TRYDE HAARLØV

Britt og Erik

Sønnen, læge Erik Haarløv, beretter - i samarbejde med sin
søster, Britt Tryde Haarløv - om moderen, Inger Tryde Haarløv,
som fik så stor en betydning for Byforeningen i de første år.

Født 18.02.1913, datter af Emma Rich og
Ove Vilhelm Tryde.
Hendes fader var forlagsboghandler med
forretning i Østergade på Strøget i København. Han var cand. theol. og overtog 1913
sin faders ansete Bog- og Kunsthandel,
Østergade 3-5. Blandt meget andet var den
kendt hos boghandlere landet over p.g.a.
”Trydes pind”, der var en lille hylde i udstillingsvinduet, hvor de sidste nye udgivelser
var udstillet. Ove Tryde var en dygtig og
anset forlagsboghandler, udgav og solgte
kunstbøger, kobberstik og litografier før
Minervaplakaternes tid. Han var præsident
for den Internationale Forlæggerkongres
1929-31, blev dens æresmedlem 1936 og
medlem af den franske æreslegion. Han var
også æresmedlem af den danske Boghandlerforening.
Hendes mor Emma Adelaide Augusta Rich
var datter af grosserer Thorvald Peder Rich,
fabrikant af cikorieerstatningskaffen Richs,
”Det er Richs der driks”!
Inger Tryde blev student fra N. Zahles skole
og var 1933 på Kvækerhøjskolen Woodbrook i Selly Oaks nær Birmingham, England. Kvækertankegangen tiltalte hende
meget - det aktive, enkle, positive, uhøjtidelige og pacifistiske forhold til tilværelsen,
ligesom hun i det hele taget holdt meget af
den engelske dagligdags måde at leve på te, ristet brød, bitter orange marmelade - Liberty og Sanderson stoffer.
Hun spillede fint klaver, læste musik som
bifag, med skiftede bifag undervejs og afsluttede sine universitetsstudier som cand.
mag. med historie som hovedfag og engelsk
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og dansk som bifag. Inden for faget historie
skrev hun speciale i nordisk arkæologi og
deltog i udgravninger med P.V. Glob. Under
besættelsen var hun og min far i modtagegruppe for truede personer og havde Mogens
Fog boende på pigekammeret i en måned
april 1945, efter han var flygtet fra ”Shellhuset”, der var blevet bombet - det var ikke
helt trygt at gå tur med ham, syntes hun, og
f.eks. se på tyske tropper på Bernstorffsvej,
han lignede sig selv og lo på en meget karakteristisk facon. Der blev holdt frihedsrådsmøder i Mogens Fogs værelse – heller
ikke disse gik helt stille af – men der blev
heldigvis ikke brug for de advarselstiltag,
mine forældre havde forberedt i tilfælde af
besøg af Gestapo. Mine forældre delte ikke
Mogens Fogs kommunistiske tilhørsforhold
og overbevisning, og forbindelsen med ham
ophørte efter krigen.
Under de økonomisk vanskelige tider fra
midt i 30´erne ville min mor ikke ligge sine
forældre til byrde, afbrød sine studier og tog
job som sekretær i Indenrigsministeriet. En
charmerende, ung mand, som undertiden
aflagde ministeriet besøg og i raske spring
tog trapperne, gjorde stærkt indtryk. Det var
Tyge Haarløv, fuldmægtig i Socialministeriet. Mine forældre blev gift 14. juni 1941. De
fik min søster Britt i 1942, min broder Viggo
1945, jeg selv i 1948 (efterfølgende - på en
måde påfaldende tidsmæssigt sammenfaldende, kan man tænke bagefter, skrev min
far disputatsen ”Administrative opdragelsessanktioner” 1951 efter bl.a. studietur til
USA’s fængsler mv), og således godt rustet
fik de i 1955 vor yngste bror. Han blev vel
opdraget med megen frihed, som han selv
administrerede – og er nu præst.
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1960 flyttede familien til Amtsgården i Tønder. Her hjalp hun vor fader med at indrette
og holde det store, smukke hus fra 1768.
Hun var en glimrende værtinde, som tilrettelagde og forestod de mange selskabelige arrangementer i huset, specielt amtsrådsmiddagene 4 gange om året. I vor faders
”besøgsdagbog” er der et hav af gæster hver
måned, hver uge. Tønder ligger i et hjørne af
Danmark som en ø i marsken i den dengang
erhvervsmæssigt uudviklede del af den historisk betydningsfulde grænseregion. Jeg
nævner i flæng fra bogen – flere middage
for dronning Ingrid, besøg af kongeparret, af
tronfølgeren og prins Henrik, af dansk kirurgisk selskab, Nordslesvigsk kvindeforening,
engelske ambassadører, rigsantikvaren, undervisningsministeren, Nikolaj Svendsen,
Troels Fink, Bornholms amtsråd, Regeringsdelegation fra Kiel, Grænseforeningens bestyrelse, Villy August Linnemann, 24 elever fra Grenå gymnasium, professor Glob og
mange andre – undertiden med overnatning
i Tønder Amtsgaard.
Sammen med apoteker H.I. Toft dannede
hun i 1962 ”Fonden til bevarelse af gamle
huse i Tønder”. Det var en selvejende institution, godkendt af Tønder kommune. Fondsbestyrelsen bestod af repræsentanter for
Tønder byråd, Det særlige Bygningssyn, Tønder Museum, formanden apoteker Toft og
næstformanden vor moder (udpeget af byrådet), som udgjorde det effektive forretningsudvalg. Fondens idé var at redde gamle,
nedrivningstruede ejendomme, hvor bulldozeren blot ventede på startsignal. Disse bevaringsværdige, arkitektonisk værdifulde og
for bybilledet uundværlige bygninger skulle
erhverves, sættes i stand med moderne tekniske installationer og sælges bedst muligt.
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Nogle gange blev husene tilbudt Fonden af
kommunen. Husene blev ribbet for tapeter,
bløde plader og andet, der skjulte de bærende mure og konstruktioner, gulvene blev
brækket op, også for at kunne isolere nedefra. Derpå blev husene målt op og vurderet
m.h.p. den kommende moderne udnyttelse,
og plantegninger blev forelagt byggemyndighederne. Oftest var det arkitekt Karsten
Rønnow MAA, der ledede restaureringen, og
kvadratmeterprisen kom stort set til at svare
til et tilsvarende nybygget hus. ”Gamle huse
– moderne boliger” var mottoet. Husene blev
så solgt, ofte med økonomisk tab. Og så gik
Fonden i gang med at søge fondsmidler til
dækning af underskuddet. Et særligt stort,
flot hus i Østergade blev Tønder Seminariums Amtsskolecentral. De nyrestaurerede
huse smittede af på nabohusene, så også
de blev sat pænt i stand. En god selvforstærkende inspiration var indledt. I 1975 ”Det
Europæiske Bygningsfredningsår” kunne
hun oplyse, at der var restaureret 12 huse
og desuden ydet bistand til flere huse i Søndergade.
privat foto

Foruden beskæftigelsen med de 4 børn
havde vores moder også i kortere perioder
i 50´erne arbejde som historiker på Rigsarkivet.

Amtmandsparret Inger og Tyge Haarløv
foran Tønder Amtsgård ca. 1970
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Udover arbejdet med selve Fonden arrangerede hun udstillinger om Fonden i Flensborg,
Tønder, Fåborg, Kiel, Løgumkloster, Sønderborg og Fredericia. Hun holdt utallige foredrag om Fonden, om bymiljøer og Civic Trust
i England, og foredragene var illustreret af
lysbilleder, hun selv havde taget. De tusindvis af fotos er nu afleveret til lokalhistorisk
arkiv i Tønder.
Arbejdet med de talrige ansøgninger til
fonde o.lign. angående støtte til Fonden var
omfattende, og når Fonden fik afslag, kunne
hun svare tilbage f. eks. som i 1975 til amtsborgmester Erik Jessen med følgende afsluttende salut: ”I et bygningsfredningsår 1975
ville det være festligere - fremfor at lade en
betrængt pioner i stikken - at vise sin solidaritet med Fonden til bevarelse af gamle huse
i Tønder”.
I en artikel til Sønderjyske årbøger 1975 beskriver hun, at også de andre sønderjyske
byer Haderslev, Aabenraa og Sønderborg
blev smittede og fik byforeninger eller
selskaber til bevarelse af gamle bygninger.
Tønder-aktiviteterne gav genlyd til Bornholm, hvor formanden for Svanekes Venner i
perioden 1969-97, Flemming Larsen i 2015
husker hende som en særdeles aktiv bevaringsdame.
Inspireret af Tønderfonden blev der på
Rømø af overlærer Rosa Schmidt oprettet
”Foreningen til bevarelse af gamle Rømøhuse”. Den uddeler hvert år et tilskud og en fin
flise, malet af Rosa Schmidt, til det godt restaurerede og velholdte hus (vor mors hus
blev således årets hus 2013). Rosa Schmidt
sørger altid for, at der foruden bestyrelsen
er en journalist og en fotograf med til overrækkelsen ved det Sønderjyske kaffebord formålet er igen, at opmærksomhed på de
velholdte huse vil smitte af på nabo-ejendommene.
Da vores fader blev stiftamtmand i Odense
i 1975, blev hun aktiv i Odense Byforening,
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hvor hun som næstformand fra 1976 –
77/78 var meget glad for samarbejdet med
formanden Svend Erik Sørensen og med Kristian Isager og Knud Hage. Industripalæet,
Odinsgadeprojektet, Thomas B. Thriges
gade og Skt. Jørgensgade var nogle af de
emner, vi hørte om.
For sit virke med gamle huse blev hun i år
2000 udnævnt til æresmedlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
I 1975 blev hun medlem af Grænseforeningen på Fyn og var formand for Grænseforeningen for Fyn og omliggende Øer fra 1976
til 1981. Foreningen kæmpede med vigende
medlemstal. For at imødegå det virkede
hun for at få sydslesvigske ungdomsgrupper
bragt i kontakt med tilsvarende fynske. Håbet var, at gøre fynboerne opmærksomme på
og interesserede i de jævnaldrende danske
syd for grænsen. For de danske sydslesvigske unge fra de store gymnasier i Flensborg
og Slesvig var det stærkt irriterende at blive
betragtet som halvtyskere, når de flyttede
ind på vore kollegier for at læse, fordi deres
historieløse danske kammerater var uvidende om det danske mindretal i Sydslesvig og
det store danske ungdomsarbejde, der foregår syd for grænsen. Hun foreslog også, at
man i stedet for ungdomsgrupper i Grænseforeningen skulle lave senior- grupper og så
overlade foreningens arbejde til den yngre
generation. Hun abonnerede på Fyns Stiftstidende og Flensborg Avis, og disse medier
blev flittigt brugt til læserbreve og indlæg.
I perioden i Odense og senere i Aabenraa var
hun medlem af ”Borgerforeningen fra 1835”
i Flensborg og deltog hyppigt i møderne på
Flensborghus.
Efter vores faders død i februar 1979 flyttede hun som 72-årig i 1985 til Aabenraa,
hvor hun for egen regning restaurerede et
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gammelt byhus, Nygade 26, fra A til Z vel
hjulpet af arkitekt Fleming Mathiesen. Resultatet blev/er en charmerende ejendom
med tre havedøre og tre 1.sals altandøre ud
til en vestvendt gårdhave med rosenbede,
græsplæne og grantræer. For at forbedre sit
tysk gik hun på kursus på højskolen Østersøen, hvor hun til morgensamling havde lejlighed til at fortælle om sine kæpheste. Blandt
dem yndlingskomedien Holbergs ”Erasmus
Montanus” med moralen om, at blot fordi
man f.eks. har gået på universitetet og slugt
alverdens visdom, skal man ikke hæmningsløst bruge sin lærdomsmagt overfor mindre
studerede som f.eks. moder Nille – mor Nille
kan ikke flyve, en sten kan ikke flyve, ergo er
mor Nille en sten!
Gennem alle årene havde vores moder en
velbegrundet modvilje overfor vores sydlige
naboer. Efter tilslutningen til EF/EU aflagde
både officielle og private tyske gæster hyppigt besøg i Tønder. De sagde ofte, at nu var
alting jo glemt, og det kønne Danmark havde de jo lært at kende i 1940-1945. Det huede hende bestemt ikke, så hun fik hurtigt
spurgt dem, om de nu også havde set nogle
af de mindesten, der står på hver kirkegård
i Sønderjylland over unge danskere, der var
faldet i 1848, 1864, i den store krig og i 2.
verdenskrig. De var jo dræbt af indtrængende tyskere eller var tvunget til at kæmpe for
den tyske sag? - havde man i Sydslesvig tilsvarende mindesten over unge tyskere, der
var dræbt af indtrængende danske? Hendes
farfar var fordrevet fra Slesvig i 1864, og
hendes broder havde siddet i KZ lejr, og i København kunne de høre skuddene fra Ryvangen - Mindelunden.
Hun berettede for os om, hvordan de dansksindede blev forsøgt gjort tyske og om deres
forhold i hertugdømmerne fra 1864 til 1920,
bl.a. at danske højskolelærere og digtere
som J.C. Hostrup i den tyske tid blev udvist,
fordi de holdt foredrag på dansk, at et fuldt
opdækket festbord i Forsamlingshuset i Frey
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ved Christiansfeldt var låst inde i 2 år, fordi
gæsterne var dansksindede, at journalister
som redaktørerne P. Skovrøy og Jens Jessen
blev fængslet, den sidste for at have skrevet
Sønderjylland på dansk, at Madam Mangors
Kogebog var forbudt, fordi den havde et dannebrog udenpå. At huse ikke måtte males i
røde hvide farve - men det kunne jo omgås
ved at man malede dannebrogs-vinduerne
hvide og den bagvedliggende stue rød!
Og så ligger der lige et fem sider langt foredrag om Rømøs fortid og fremtid.
Hun var en glimrende sangskriver, hvilket
vi børn tog som en selvfølge - gode rim og
sjove drillende, kærlige tekster især på yndlings-melodien ”GORM DEN GAMLE”.
Hun var ikke uden forfængelighed og elskede at gøre tøjkup med min søster eller far godt tøj til en tier! Hun læste gerne højt helst
H.C. Andersens Eventyr, spillede ”Grimbergs
Firkort” med børnebørnene og ”Storm P`s
Billedlotteri” med masser af smågevinster i
juletiden.
Det gamle stråtækte sommerhus, der var
anskaffet i 1962 på Rømø, restaurerede hun
og vor fader efter alle kunstens regler i 1968
bistået af arkitekt Aksel Skov (forfatter til
”Huse på Rømø”). Hun elskede at bo på øen
om sommeren, gå havstrandture, bade, og
da hun var så gammel, at hun gik dårligt,
kørte hun i bil ud til vandkanten, kæmpede
sig ned i vandet med sin stok for at bade eller kørte race med sine børnebørn på den
brede strand.
Hun gik ikke så meget op i daglig madlavning – men det skulle være sundt, så vi fik
som børn allerede i 1950erne masser af salat, rå revne gulerødder og rå hvidkål med
olivenolie og citronsaft som dressing, men
hun holdt meget af og respekterede meget
andres kogekunst. Vor nysgerrighed om,
hvad vi skulle have at spise, blev altid affærdiget med ”god mad”.
9
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Som mor skældte hun sjældent ud, undtagen hvis man havde forskanset sig på ”das
Dass” med Anders And. Hun levede op til
rektor Hallings motto ” Prøv med kærlighedens stærke arm”. Men hvis man som barn/
teenager af uforklarlige årsager ikke kunne
finde ud af lektier med tysk, engelsk grammatik og stavning, historiske årstal mm.,
satte hun sig for at læse os op til eksamen
i haven samtidig med soldyrkelse – men
snart efter hørte man hendes stemme blive
fjernere og fjernere for til sidst at slå over i
tydelig søvn-vejrtrækning – men læsningen
hjalp.
Børneopdragelse lagde man ikke så meget
mærke til bortset fra, at vi drenge bestemt
ikke skulle have nogen fortrin fremfor vor
søster, hun havde set nok af mødre, der forgudede deres forkælede sønner. Men træls
var det, at lektier skulle laves inden det ”fornøjelige”, så når man var flygtet fra skolebøgerne ned til havens træer, huler og kanoen,
og man igen og igen kom for sent til aftensmaden, var tricket for at undgå skældud,
at man så glad ud efter en dejlig sejltur på
Vidåen - så havde man da udnyttet tiden fornuftigt og rart - og hun var glad.
Hun var meget glad for sine børn og børnebørn, og det er jo svært at beskrive offentligt, men f.eks. min søster blev som en god
veninde, grænseforeningssekretær og kammerat med solidarisk opgave i pasning af
børnebørnene, og engang da min bror og
jeg havde sejlet fra Assens til Aabenraa for
at besøge hende, stod hun selvfølgelig på
kajen i Aabenraa og tog imod - men da vi
dagen efter løb ind til broen i Assens havn,
stod hun til vor store overraskelse også der
med et stort smil og tog imod os – hun
havde sådant glædet sig over vor sejltur, og
hun ville så gerne tage i mod os igen, så at
hun lige havde taget bilen fra Aabenraa over
Middelfart. Alle hendes breve til os børn sluttede i øvrigt altid med ”heaps of love”.
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Da vor fader døde i 1979 ville mange af
hendes gamle veninder gerne have, at hun
flyttede ”hjem” til København – men det gad
hun i hvert fald ikke.
Der var så meget på Fyn og i Sønderjylland,
der gav god mening.
Hun var ved at miste kørekortet som 87-årig,
fordi langlyset på bilen havde sat sig fast,
hun kørte ind til siden og slukkede, når der
kom modkørende. En medtrafikant syntes
den hvidhårede dame opførte sig underligt,
politiet blev tilkaldt, kørekortet var truet,
og trods protestskrivelser måtte hun vælge
mellem at opgive kørekortet eller aflægge
en helt ny køreprøve. Hun valgte det sidste
- klarede multiple choice og kørte den praktiske eksamen i snestorm og bestod!
Hun gjorde ikke noget nummer ud af at lade
sig fejre på sine mærkedage, men til sin 90
års fødselsdag gav hun sig selv - sagde hun
- den gave at samle hele familien på Slotskroen i Møgeltønder i 3 dage – og vi skulle
kun snakke gamle dage - det blev en hyggelig, sjov og drillende fest, hvor min kone
parodierede hende med smarte grønne bukser og bluse, bælte med nøgler, Flensborg
avis, poser og tasker og sit uundværlige fotografiapparat, - så hun lige kunne tage et
par billeder af sine elskede poder, et par bevaringsværdige huse og en gruppe smukke
træer. Stum af overraskelse var hun i starten
– men så kunne hun ikke holde sig og brød
ud i langvarigt grin og latter over at se sine
egne særheder.
Hun døde efteråret 2003 pga. dårligt hjerte
og infektion, men hun syntes ikke, vi skulle
synes, det var sørgeligt, hvis hun døde, snarere lidt vemodigt.

KOMMENDE AKTIVITETER
DEN GAMLE TEKNISKE SKOLE - Munke Mose Allé 7

foto: Lennart Greig

torsdag d. 8. september kl. 16.30 - 18.00 - pris: 20 kr. pp. - max. 40 deltagere.

Vi besøger det smukke skolekompleks af arkitekt Niels Jacobsen og indviet 1899.
SDE har sidst ejet bygningerne, men de er nu sat til salg. Mange husker nok deres
skolegang her som lærlinge, hvor man passede arbejdet på lærestedet om dagen og
gik på fagskole om aftenen. Andre vil nok kunne huske, at Odense Kommune viste
gratis film her om søndagen i 50’erne. Globetrotteren Jørgen Bitsch rejsefilm var
meget populære. Skolebetjent Palle Henriksen er vært.

FRIE FUNKTIONÆRER - Overgade 24

foto: Lennart Greig

mandag d. 19. september kl. 18.30 - 22.00 - pris: 20 kr. pp. - max. 40 deltagere.

Frie Funktionærers bygning fremstår fantastisk flot efter ombygning. Vi har fået lov
til at komme med indenfor til en rundvisning. Direktør Jørgen G. Jørgensen er vært.
Ombygningens arkitekt Jesper Thyge Brøgger vil være til stede for at bistå.
Som et ekstra indslag er der causeri med den eventyrlige Torben Iversen:
”Min vej til H.C. Andersen”.
Tilmeldinger: mail: lennart@greig.dk eller Jens Ulrik Rasmussen, 29 85 48 17 sms eller telefontilmelding bedst mellem kl. 09 og 10.
WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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GENERALFORSAMLINGEN 26. APRIL
Beretning for 2015 ved formand Lis Andreasen
Indledning:

1. Det interne

På sidste års generalforsamling tilbød
jeg at lade mig vælge til bestyrelsen for
kun et år, da jeg som den ældste måske
ville tabe pusten!

I en ny bestyrelse er det vigtigt at
drøftet, hvilke forventninger, vi har
hinanden. Hvad vi hver især kan og
bidrage med. Kort sagt, hvorfor vi lod
vælge.

Den 7. maj konstituerede bestyrelsen
sig, og til min store overraskelse var jeg
pludselig formand. Noget af en opgave
med også ny sekretær og kasserer. Ifølge Bo skete det samme for ham, men
dog uden også at skifte sekretær og kasserer.
Den 8. juni blev mit første møde, hvor
vi vedtog mødedatoer frem til næste generalforsamling. Mødetidspunktet blev
fortsat kl. 19.30, men nu blev der også
sat sluttidspunkt på. Kl. 22.00, det var
noget nyt! Mødested var Seniorhuset,
men blev efter to møder ændret til tegnestuerne hos Andreas og Gerda, som
vi fandt mere kreative, og ikke mindst
Gerdas bagværk virker befordrende for
arbejdet. Til de to åbne møder fik vi lov
til at låne Domkirkens lokale, der lå centralt for medlemmerne.
Vi har afholdt 10 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.
Hvad har vi så fået tiden til at gå med?
Jeg vil inddele beretningen i
1. Det interne
2. Det eksterne
3. Bestyrelsens overvejelser vedrørende
Byforeningens fremtid.
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få
til
vil
os

Vi drøftede også, hvordan vi bedst kommunikerer og holder hinanden opdaterede på, hvad der sker omkring os.
(mails)!
Det viste sig hurtigt, at Jarl og Paul skulle fortsætte med at kommentere Odense
kommunes planer med høringssvar, letbane, byudvikling osv. Lennarts interesser gik på arrangementer og ikke mindst
Bladet og hjemmesiden. Flemming leverer de flotte fotos. Gerda havde fokus på
det ”grønne”, Silas og Andreas ”de unges verden” – fremtiden. Jens Ulrik som
en meget effektiv altmuligmand, og jeg
ville have fokus på at gøre Byforeningen
mere synlig.
De forskellige interesser har givet sig udslag i bl.a. artikler i Bladet og pressen.
Et fast indslag på møderne i dette jubilæumsår har også været Lennarts orientering om sit arbejde med at arrangere
Landsforeningens 50 års jubilæum sammen med Birte, Bo og Søren Michael. Et
stort arbejde, som gerne skulle kulminere i et vellykket arrangement, som de,
der er medlem af Landsforeningen, har
mulighed for at deltage i.
Vi bruger naturligvis også tid på at evaluere de arrangementer, der har været
afholdt og komme med forslag til nye.

ORIENTERING
Det sker, at medlemmer henvender sig
i forbindelse med Odense Kommunes
projekter. For eksempel har vi støttet
Beboerforeningen for Sukkergården i at
protestere mod en offentlig sti på deres
grund, som kommunen havde planer
om.
Et andet eksempel er ”Det nye Carlslund”. Et medlem henvendte sig med et
spørgsmål vedr. den byggeteknik, der
skulle bruges i den nye bygning. Det
førte til, at arkitekten Erik Brandt Dam
og direktør Jacob Høffner, der skal stå
for byggeriet mødte op på det åbne bestyrelsesmøde den 10. marts og meget
grundigt gennemgik deres vinderprojekt. Arkitekterne i bestyrelsen stillede
mange fagspørgsmål og konklusionen
blev, at bestyrelsen fandt løsningen OK.
Næste dag modtog jeg en mail fra Jacob
Høffner, der takkede for de særdeles
kvalificerede spørgsmål, der var blevet
stillet. Og efterfølgende meldte han sig
ind i foreningen.
Dette blot nogle eksempler på, hvad tiden går med.

2. Det eksterne
Højdepunktet det forløbne år har naturligvis været overrækkelsen af Odinprisen lørdag den 15. august til Janni og
Finn Schmidt Holm for deres fantastiske
hus i Villestofte. Huset er beskrevet i bladets augustnummer og boligtillægget til
Stiftstidende i september. Som noget
nyt havde bestyrelsen givet mig lov til
at engagere en jazzduo, der viste sig at
falde i prisvindernes smag. Det blev en
hyggelig eftermiddag med forfriskning
fra Carlsberg og snacks fra værtsparret.
Æren for at finde det dejlige hus tilkommer den tidligere bestyrelse, som også
havde motiveret valget, der derfor blev
fremført af Paul Larsen. Også husets arkitekt fik ordet.
Af andre vigtige begivenheder vil jeg
nævne bestyrelsens deltagelse i Arkitekturens dag den 1. okt. på det nye VUC.

foto: Flemming Wedell ©

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

13

ORIENTERING
Byforeningen havde modtaget en invitation fra Byplanafdelingen til en konference om bytransformation. Værten var
By- og kulturrådmand Jane Jegind.
Der var mange spændende indlæg fra
diverse eksperter, og med Planstrategi
2015 og en ny Kommuneplan på trapperne var der rigeligt at interessere sig
for.
Efterfølgende havde vi en meget livlig
debat i bestyrelsen om, hvordan vi skulle følge op på konferencen, vi havde deltaget i. Det endte med et ”åbent brev” til
rådmanden med ris og ros. Vi redegjorde
for, hvad vi mente om byens planer med
hensyn til: Byfortætning, letbane, havneplan, ”den grønne by” m.m.. Efterfølgende modtog vi en pæn takkemail fra
rådmanden, der havde ladet brevet gå
videre til forvaltningen og medlemmer
af By- og Kulturudvalget.
Jeg nævnte forslag til Kommuneplan,
et digert værk, som har taget meget
af nogle fra bestyrelsens tid. Jarl, Paul
og Gerda er især gået i dybden og har
indsendt bemærkninger. Jeg ved, forvaltningen har modtaget 90 høringssvar
- bemærkninger, som de er i gang med
at behandle.
Vores flotte blad må også siges at være
noget eksternt. Ud over de blade, der
sendes til medlemmerne, modtager politikerne og visse nøglepersoner også
bladet, mens flest eksemplarer spredes
på strategiske steder. Et godt sted at få
dem afsat er Kulturmaskinen, hvor jeg
mindst tre gange har lagt blade.
På vores åbne bestyrelsesmøde i november, hvor der mødte 7 medlemmer op,
der havde lyst til at høre lidt om, hvad
bestyrelsen arbejdede med, fremførte
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især et mangeårigt medlem, at hun var
meget glad for at modtage bladet, som
blev læst med stor interesse. Hun deltog
ikke i arrangementer, men ville gerne
støtte foreningen. En anden gav udtryk
for, at blade jo snart var en saga blot, da
alt efterhånden foregik på nettet!
(Vi vender tilbage til Bladet under pkt. 4
på dagsordenen.)
Angående nettet. I er allerede gjort opmærksom på at Gerda for bestyrelsen
efterlyser jeres mailadresser. Det er naturligvis for hurtigere at kunne komme
i forbindelse med jer, men også for at
spare penge. De sidste medlemslister
viser, at langt de fleste nu har mailadresser, men det betyder ikke, at vi
lader medlemmer uden mailadresser i
stikken. De kan stadig ringe eller bede
om at få sendt med posten. Indbetaling
af kontingent kan naturligvis fortsat ske
ved det første arrangement, man deltager i.
3. Byforeningens fremtid:
Her vil jeg tage udgangspunkt i det netop afholdte 40 års jubilæum, hvor over
90 medlemmer havde lyst til at deltage.
Jeg tror, det ikke mindst skyldtes muligheden for at møde de 7 tidligere formænd. Det giver stof til eftertanke. Det
vil sige, at bestyrelsen dengang bestod
af folk på ca. 30 år!
Der var utrolig meget energi i 70’erne og
80’erne, og utrolig meget har ændret sig
i dag. De fleste yngre mennesker lægger
deres energi andre steder end i foreninger.
At unge mennesker som Andreas involverer sig skyldes sikkert arven efter
hans far, og for Silas vedkommende, Andreas` overtalelsesevne. Det viser sig jo

ORIENTERING
også, hvor vanskeligt det er at forene
arbejdsliv og småbørnsfamilie med at
have overskud til foreningsarbejde, hvor
man stort set udelukkende møder folk i
den tredje alder. Godt nok med overskud
til at beskæftige sig med noget, der interesserer dem – men alligevel! Det er
ikke fremtiden at have en formand på
77 år!
Men hvad kan vi så gøre for at bevare
foreningen de næste mange år? Det bruger vi meget tid på at drøfte i bestyrelsen, for vi er nogle, der ikke vil ”nøjes”
med at være en selskabelig forening. Vi
mener, der er brug for en Byforening, der
ser på byen med borgernes øjne. Og folk
er interesserede i Odenses omdannelse,
det ser man tydeligt af debatten om ”Ny
Odense”.
Vi har som bestyrelse brug for input fra
jer medlemmer, der går derude og ser,
hvad der sker. Det er derfor, vi har givet
medlemmerne mulighed for at møde op
på de 2 åbne bestyrelsesmøder, hvor I
også har mulighed for at høre om, hvad

vi arbejder med netop nu. I er også altid
velkomne til at kontakte os pr. mail eller
telefon med kommentarer.
Hvad mener I for eksempel om planerne
om et nyt Eventyrcenter i Lotzes Have?
Hvad med Paraden? Der er nok at gribe
fat i, og vi lytter gerne.
Afslutning:
Jeg vil slutte af med at sige tak til alle de
glade, interesserede medlemmer, der
talstærkt møder op til vores forskellige
arrangementer.
Vi håber, I møder lige så flittigt op fremover og måske får lyst til at komme til et
åbent bestyrelsesmøde.
Og ikke mindst tak til bestyrelsen for
hyggeligt selskab og mange gode debatter.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen og svarer gerne på
spørgsmål sammen med bestyrelsen.

”Mere om Generalforsamlingen den 26. april på soldaterhjemmet ”Dannevirke”
Erik Hansen styrede som tidligere forsamlingen igennem dagsordenen.
Efter beretningen aflagde kassereren
regnskabet for 2015 og budget 2016
med uændrede kontingentsatser.
Beretning, regnskab og budget blev vedtaget med akklamation.
2 forslag fra Bestyrelsen under Indkomne forslag var ikke egentlige forslag til
afstemning, men mere en orientering
om nye tiltag: ”Plant et træ komitéen”,
som en del af foreningens arbejde og
opstart af drøftelser om en ny mediestrategi,
WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Lis Andreasen, Lennart Greig og Paul
Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Silas Eriksen udtrådte efter eget ønske.
Nyvalg til Jens Ulrik Rasmussen og Erik
Simonsen (Plant et Træ).
Flemming Wedell og Andreas Isager blev
suppleanter.
Erik Clemmensen og Merete Jensen blev
genvalgt som revisorer.
Der var ingen indslag under eventuelt.
Efter kaffebordet causerede forfatteren
Torben Madsen meget spændende og
viste billeder fra sin seneste bog:
”Det gamle Odense i nye Odense”.
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BAG OM BYFORENINGEN
ÅBENT BESTYRELSESMØDE - Domkirkens lokaler. Klosterbakken 2,
foto: Flemming Wedell

mandag d. 10. oktober kl. 19.30 - 21.00 - gratis og uden tilmelding

Nu har medlemmerne igen mulighed for at møde op og deltage i første del af et
bestyrelsesmøde.
Har I kommentarer, idéer til arrangementer, ekskursioner eller måske en idé til hvem,
der har fortjent en Odinpris, så mød op. Vi lytter gerne.
Tag gerne gæster med - unge mennesker med nye synspunkter er især velkomne.

NYTÅRSKUREN
foto: Jens Amtoft

afholdes sidst i januar 2017

Efter afholdelse af et vellykket nytårsmøde i januar i Galleri Rasmus, vil vi igen arrangere en Nytårskur i stedet for tidligere års julemøde. December måned er i forvejen en fortravlet måned, hvor alle har nok at se til. Planlægningen er i gang, men
forbliver en hemmelighed frem til januarbladet, men et er sikkert, det bliver et både
spændende og også hyggeligt arrangement.
MAILADRESSER gør alting nemmere - også når foreningen påtænker at udsende nyhedsbreve, som kun udsendes på mail. Sørg for, at vi altid har din aktuelle mailadresse. Det er kassereren, der holder styr på dem! ( kasserer@odensebyforening.dk).
16

KOMMENDE AKTIVITETER
KOMPAN - C. F. Tietgens Boulevard 32C, 5220 Odense SØ

foto: Lennart Greig

torsdag d. 27. oktober kl. 17.00 - 19.00 - pris: 20 kr. pp. - max. 40 deltagere.

Med en rekordomsætning på 1,4 milliarder kroner fortsætter Kompan med at udvikle
og udbygge sortimentet af legeredskaber. Et nyt varemærke, en ny fabrik og et enkelt
opkøb. Den fynske virksomhed fortsætter med at positionere sig som verdens største
producent af udendørs legeredskaber. Et eksempel på Kompans mange nye produkter er serien Organic – Robinia, der er designet helt fra bunden og lavet udelukkende
af træ. Direktør Peter Elkjær-Larsen er vært for dette unikke besøg.

SCT. HANS KIRKE - Sankt Hans Plads 1 (Nørregade)

foto: Lennart Greig

torsdag d. 10. november kl. 19.00 - pris: 20 kr. pp. - max. 40 deltagere.

Første gang, Sct. Hans Kirke - eller Sct. Michaels Kirke, som den i sin tidligste periode
blev kaldt - nævnes i en bevaret kilde, er i 1295. Kirken blev opført af Johanitterordenen. Den nuværende præstegård fungerede dengang som hospital, og er det eneste
af Johanitterordenens sygehuse, som er bevaret til vores tid. Der er ikke så meget
tilbage af den oprindelige kirke. I 1636 var der en stor ombygning.
Sognepræst Peter Jacobsen og kordegn Grethe Skree har gjort besøget muligt.
Tilmeldinger: mail: lennart@greig.dk eller Jens Ulrik Rasmussen, 29 85 48 17 sms eller telefontilmelding bedst mellem kl. 09 og 10.
WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR
50 års jubilæumsårsmøde i Odense 20 - 22. maj 2016.
Byens velkomst på Rådhuset

foto: Flemming Wedell ©
Et meget vellykket stævne, hvor alt bare og byggeforløbet. Efter kaffen kunne man så
klappede, og ingen funktioner var glemt.
bevæge sig rundt for at se huset indvendig.
Det var den fornemmelse, man havde i ma- Lørdag formiddag var det Landsforeningens
ven som arrangør, da søndagsturen var slut generalforsamling i foredragssalen på Mønsom sidste punkt på de 3 dage.
tergården. Rådmand Jane Jegind bød velkommen til hendes forvaltning, hvorefter de,
Det var som bekendt Byforeningen for Oden- som ikke skulle deltage i selve mødet, begav
se, som var vært, og et udvalg bestående sig ud på den såkaldte Ledsagertur, der gik
af bestyrelsens Lennart Greig og de tidli- til Henriette Hørlücks Skole og til Tidens
gere bestyrelsesmedlemmer Bo Vietz, Birte Samling.
Landorph og Søren Michael Nielsen, der
igennem et helt år havde planlagt begiven- Ved middagstid blev generalforsamlingen afheden.
brudt så betids, at alle kunne mødes til spisning på Den gamle Kro.
I byer, hvor årsmøderne afholdes, er det som Om eftermiddagen kunne alle så være med
regel borgmesteren, som byder velkommen, til den sidste del af generalforsamlingen,
men i år meldte Anker Boye fra i sidste øje- hvorefter man skulle se Møntergårdens fanblik, hvor vi så heldigvis kunne få byråds- tastiske udstilling: Byens Liv.
medlem Anders W. Berthelsen til at byde
velkommen til Odense, hvilket han gjorde Generalforsamlingen var præget af beretninganske glimrende.
ger - især omfattende var de fra de mange
udvalg.
Efter receptionen på Rådhuset var der en byvandring via Byens Bro til Nordatlantisk Hus, Et forslag om begrænsning af Landsforeninhvor informationsmedarbejder Svanborg Kir- gens formål, valgte forslagstilleren, Jep Loft,
stinsdottir omfattende fortalte om huset og efter en livlig debat, at trække tilbage.
aktiviteterne der. Vor egen arkitekt Andreas
Isager assisterede med det arkitektoniske Nyvalgt til bestyrelsen blev Ditte Thye.
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Senere på eftermiddagen konstituerede bestyrelsen sig med ny formand, Karen Margrethe Olsen. Peter Hee - formand i mange år
- havde ønsket at blive afløst.
Om aften var der en 4 retters festmiddag på
Hotel Plaza, hvor H.C. Andersen Paraden var
med til at give en festlig start. Peter Hee og
Karen Margrethe Olsen var blandt talerne.
Redaktør Helge Torm causerede om H.C. Andersen og hans syn på bygningsbevaring, og
skuespilleren Susanne Saysette underholdt
på morsom måde med: Det er ganske vist.
Søndagsturen gik mod Hindsholm. Vi kørte
over Odinsbro og videre mod Munkebo Bakke, hvor vi i det gode vejr skulle nyde den
storslåede udsigt og få en forfriskning.
På turen fortalte Bo Vietz i bussen og senere
Søren Michael Nielsen om de steder, vi kørte
forbi.
Bygningsbevaringseksperten
Søren Vadstrups firlængede gård i den idylliske landsby, Viby, var næste mål på turen.
Forud havde han ytret ønske om, at Landsmødet skulle besøge hans flotte sted. Her
var der meget at fortælle om og se på.

Videre gik det til Gl. Broløkke, som er et nyt
videns- og kursuscenter: ”Hverringe Centrum
for Restaurering”.
Grev Niels Iuel Renventlow, Hverringe viste
selv rundt og fortalte.
Efterfølgende var der en spadseretur, som
sluttede i Avlsgården, som netop var blevet
bygget om til kursusvirksomhed. Her blev en
lækker frokost indtaget.
Turen tilbage til Odense gik gennem Kølstrup, hvor vi skulle have et kort stop for at
se Kølstrup Præstegård, som var nomineret
i en konkurrence som Danmarks smukkeste.
Den blev dog ”kun” nr. 2.
Sognepræsten, Knud Erik Kristensen, dukkede op, og han havde virkelig meget spændende at fortælle. Torben Lindegaards beregnede tid på 2 minutter blev derfor til over
en time.
Forsinket ankomst til Odense og et vellykket
arrangementet var slut.
red.

Gl. Broløkke med grev Niels Iuel Reventlow

foto: Lennart Greig ©
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DEN KOMMUNALE PLANLÆGNING
af Gerda Vaaben, bestyrelsesmedlem og landskabsarkitekt
Når man ser sig omkring i Odense by for tiden, kan man undre sig over, om nogen har
det fulde overblik over, hvad der foregår. Men bare rolig. Vi, og i øvrigt hele landet, ned til
mindste detalje, er underlagt nøje og lovgivne planlægningsregler, som jeg her vil prøve
at anskueliggøre.
PLANLOVEN
er landets højeste myndighed inden for
planlægning. Planlovens rammer er udstukket af Regeringen i landet. Den har til
formål at sikre en bæredygtig udvikling,
med bevarelse af natur- og miljøværdier i
respekt for menneskers livsvilkår.
Planloven har nr. 388 i den danske lovsamling og er opbygget i fire niveauer:
Alle har de til hensigt at inddrage borgere
og erhvervsliv i planlægningen.

§

Landsplandirektivet
Regionsplaner
Kommuneplaner
Lokalplaner

KOMMUNEPLANEN
er en visionsplan. Den beskriver visioner for fremtidige tiltag for Kommunens
overordnede udvikling.

foto: Flemming Wedell ©
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Planen er Kommunens og dermed Byrådets
helt overordnede planlægningsværktøj til
styring af de visioner, som de måtte have
for en bæredygtig udvikling.
Reelt er planen styrende for arealanvendelsen i kommunen, men stadig underordnet
Planloven.
Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år efter forudgående fastlagt strategi.
Vi står netop i en sådan opgraderingsperiode i øjeblikket. Forslaget til korrigering
har været fremlagt her i foråret 2016 i en
offentligheds høringsfase, hvor borgerne
har kunnet fremkomme med deres kommentarer. Redigeringsarbejdet er nu tilendebragt, og den nye Kommuneplan er netop
godkendt i byrådet den 22. juni 2016.
En friskrevideret udgave ligger dermed klar
til brug, med angivelse af nye tilpassede
visioner for fremtidig fysisk planlægning i
Odense kommune for perioden 2016-2028.

ARTIKEL
På Odense kommunes hjemmeside kan
man selv finde visioner og målsætning for
sit lokale område. De er angivet først og
sidst i Kommuneplanen.
Her nedenfor vises indexet fra kommuneplanen. Den kan findes i sin helhed på
Kommunens hjemmeside:
www.odense/kommuneplan.dk
KOMMUNEPLAN for 2016-2028
Omdannelsen i de enkelte bydele og
kvarterer
Erhvervs udviklingen
Detailhandlens udvikling
Mobilitet og trafik
Klimatilpasning
Fritidsliv
Udviklingen i det omgivende åbne
land
Grundvands- og naturværdier
Kulturhistorie
Energi og teknik
Bygningsbevaringsmål for de enkelte bykvarterer

Udskrevet fylder planen 1127 siders spændende læsning, hvis man interesserer sig
for sådanne sager.
LOKALPLANERNE
er detaljerede bindende planer for nærmere afgrænsede områder i kommunen. I
dem finder man definerede beskrivelser og
rammer for placering, udstrækning og udformning af bebyggelser, veje og friarealer
m.m.
En lokalplan underlægger sig visionerne i
kommuneplanen, men den har samtidig
mulighed for, under særlige vilkår at give
dispensation for visse bindinger.
Billedligt kan man sige, at kommuneplanen bestemmer rejsens mål, mens lokalplanerne bestemmer køretøjet og brændstoffet.
WWW.ODENSEBYFORENING.DK

De enkelte lokalplaner finder man på kommunens hjemmeside, under Planlægning.
De fylder enkeltvis udskrevet ca. 20-40
sider. Der findes flere hundrede, som er
nummererede, og som tilsammen dækker
Odense Kommunes område.
Der vil blive behandlet over 40 nye lokalplaner i det kommende år, og de vil alle
komme i offentlig høring og til borgernes
kommentarer.
Efter offentlighedsperioden revideres planerne, besluttes i byrådet og føres ud i livet
som gældende juridiske dokumenter i forbindelse med bygge- og anlægssager. Planernes rammer må ikke fraviges.
Det er borgernes eget ansvar at holde sig
ájour med lokalplanlægningen i eget område.
Hertil kan man med fordel følge kommunens nyhedsbreve om offentlige høringer,
på: ”broadcast-noreply@newspublicator.com”
BORGERNE SOM VAGTHUNDE
I høringsperioden kan man frit komme
med kommentarer og anker til kommunens planlægningsafdeling.
Borgernes og navnlig Byforeningens arbejde er Vagthundenes. Vi skal ’vove’ hvis noget i de fysiske planrammer ser ud til at blive uhensigtsmæssigt. og hvis dét, der sker,
er i strid med de overordnede planer, eller
ikke synes hensigtsmæssigt for menneskene, som skal leve indenfor rammerne.
Byforeningen har mandskab som grundlæggende tager sig af nærlæsning og kommentarer af nye lokalplaner. Ofte tages deres kommentarer ad-notam.
I øvrigt er den odenseanske, men også
landsdækkende avis et godt talerør for
meningsudveksling af alle slags, h vis blot
stoffet er behandlet seriøst og formuleret i
en ordentlig tone.
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DEN GRØNNE UDVIKLING
Navnlig den grønne udvikling i Kommuneplanen har min bevågenhed. Især afsnittene omkring Klimatilpasning, Fritidsliv, Udviklingen
i det omgivende åbne land, Grundvands- og
Naturværdier og Kulturhistorie er nærlæst
meget omhyggelig.
Det er med glæde, jeg erfarer, hvor store visionerne er for fremme og bevaring af miljøet
og de eksisterende grønne naturværdier.
På hver anden side gennem hele kommuneplanen går de grønne visioner som en rød
(grøn) tråd.
Så hvis blot halvdelen af visionerne bringes
ud i livet, er vi godt på vej.
Navnlig bevaringen at de grønne kiler står
mit hjerte nær. Kilerne er som født på landet
og ført helt ind til byens hjerte gennem de oprindelige dalforløb, som i dag udgør naturlige
faunapassager.
Disse grønne strøg, hvoraf et par af dem er
flodseng for Odense Å og Stavids Å systemerne, er en kæmpe stor del af Odenses grønne
identitet. Godt at man har fokus på deres bevaring.
Byen synes ligefrem opstået i en ådal og op
ad ådalens skråninger, så langt som vikingerne har kunnet sejle ind i fjorden, Odins Fjord.

foto: Gerda Vaaben ©
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Men også visionerne for byens grønne lunger, parker og pladser, de mange enkeltstående træer, ofte velplacerede gadetræer
virker opløftende på et helt kvarter.
Man opdager det hurtigt, når de fjernes, og
der bliver en tom plads.
Men heldigvis lover kommuneplan-visionerne, at der plantes to nye træer for hver, der
fjernes. - Det kan blive flot!!!
Som en underliggende tone i kommuneplanen ligger storbyomdannelsens udviklingsprincipper. Lad os håbe der udvikles noget,
som vi kan blive stolte af i Syddanmarks
største by.
Odense by bryster sig af at have ca. 2700
store træer. Det er i virkeligheden ikke særligt meget, i betragtning af byens udbredte
karakter. Byen med de 2000 veje og gader.
Den økonomiske belastning ses da også
tydeligt på vedligeholdelsesniveauet i den
grønne sektor. Økonomien afstedkommer
alt for ofte, at eksisterende grønne værdier
blive trådt under fode, uden at det grønne
genetableres.
Især i disse år, hvor byen omformer sig til
Storby og forsøger at springe ind i en ny
kvantitet, er det vigtigt, at vi er med på sidelinjen. Både som borgere og som vagthunde - til at ’vove’ når der er grund til det.

foto: Flemming Wedell ©
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UNDERTEGNEDE ØNSKER AT TEGNE MEDLEMSSKAB
reg nr. 6845 kontonr. 1003047
NAVN

enkelt medlemsskab
300 kr./år

VEJ

husstand
350 kr./år

POSTNUMMER/BY

ønsker ikke tidsskriftet

By & Land

kontingentet reduceres
75 kr./år
E-MAIL

Eventuelt indmeldt af

UNDERSKRIFT/DATO



Blanketten sendes til:
Byforeningen for Odense, v/ kasserer Jens Ulrik Rasmussen
Søhusvej 49, 5270 Odense N - jens.ulrik@live.dk

TILMELDINGER

KOMMENTAR!

Tilmeldinger starter denne gang
lørdag d. 3. september og i næste kvartal mandag d. 2. januar 2017.

Bladet udkommer i år kun 3 gange
mod tidligere 4 udgivelser.

Fra samme datoer vil Byforeningens nye
arrangementer være at se på vor hjemmeside: www.odensebyforening.dk, og
der vil være åbent for tilmeldinger som
sædvanlig til mail: lennart@greig.dk eller tlf.: 29 85 48 17 (Jens Ulrik).

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Årsagen er dels sparehensyn for ikke at
skulle sætte medlemskontingentet op,
men også pga. en vis afmatning i deltagelse i arrangementer lige efter sommerferien. Jo, så er redaktøren da også
glad for ikke lige at skulle have et blad
til forberedelse hængende over hovedet
i hele ferieperioden.
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Afsender: Byforeningen for Odense, Læssøegade 13, 3 th, 5000 Odense C

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.

BYFORENINGEN FOR ODENSE
mail: post@odensebyforening.dk

FORMAND:
Lis Andreasen
Læssøegade 13, 3 th, 5000 Odense C
tlf.: 66 11 90 40 - mail: lis.andreasen2@gmail.com
NÆSTFORMAND:
Jarl Abrahamsen
Østrupvej 21, Tarup, 5210 Odense NV
tlf.: 25 54 43 86 - mail: jarlabrahamsen@hotmail.com
SEKRETÆR:
Paul J. Larsen
Kastanievej 25, 5230 Odense M
tlf.; 20 27 22 07 - mail: anpa@mail.dk
KASSERER:
Jens Ulrik Rasmussen
Søhusvej 49, 5270 Odense N
tlf.: 29 85 48 17 - mail: kasserer@odensebyforening.dk
REDAKTØR: Blad og hjemmeside
Lennart Greig
Hvenekildehaven 6, 5240 Odense NØ
tlf.: 30 74 54 31 - mail: lennart@greig.dk
ØVRIGE BESTYRELSE:
Gerda Vaaben
Palnatokesvej 25, 5000 Odense C
tlf.: 66 14 17 79 - mail: mail@dengroennetegnestue.dk
Erik Simonsen
Syvhøjevej 22, 5260 Odense S
tlf.: 28 68 19 54 - mail: aggedam@live.dk
SUPPLEANTER:
Flemming Wedell, fotograf
tlf.: 66 14 18 14 - mail: fw@fwfoto.dk
Andreas Isager
Thorslundsvej 6, 5000 Odense C
tlf.: 60 11 80 50 - mail: ai@isagerarkitekter.dk
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