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Kære medlemmer 

Sommeren går på hæld og vi er tilbage med info om vores
aktiviteter og referater fra afholdte møder. 
Sommerens højdepunkt var uddelingen af Odinprisen til Odense Kommune og Museet for det samlede anlæg af det nye H. C. Andersens
Hus og have. 

Ca. 75 medlemmer var mødt op for at lytte til By - og Kulturrådmand Søren Windell, og museumschef Henrik Harnows takketaler for prisen.
Byforeningens tale med motivering for prisen blev holdt af bestyrelsesmedlem Jarl Abrahamsen og kan læses på hjemmesiden sammen
med Flemming Wedells fotos fra begivenheden.

Borgmestermødet 

Den 29. april blev det årlige møde mellem borgmester Peter Rahbæk Juel og Byforeningen Odense afholdt. 

Klik nedenfor for at læse referat. 
Download referat

https://mcusercontent.com/7e6f21d27634f7004ee327813/files/e659926e-1614-c28f-fbd2-7d5703d55ea5/Referat_af_m%C3%B8de_d_29april_2022_2.docx


http://www.praksisarkitekter.dk/ 

  

Odense får et nyt Arkitekturråd, og i den forbindelse er
Byforeningen blevet bedt om at foreslå én af de 6 kandidater. 

Bestyrelsens valg er - Praksis Arkitekter på Tåsinge, arkitekt MAA og partner Christian Tilma har sagt ja til at indtage pladsen i Rådet. 

Christian er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Christian har siden 2008 været ansat hos Praksis og siden 2017 som
associeret partner. 

Christian indgår i den daglige ledelse af tegnestuen sammen med Mette Tony og Mads Bjørn Hansen. Christian følger, sammen med Mette
og Mads, de enkelte sager og bibringer en fokuseret og saglig indsats til tegnestuens projekter. Christian udarbejder desuden tegnestuens
aftaler og bidrager til den daglige planlægning og bemanding.

Christian har varetaget projektledelse og byggeledelse af en række af tegnestuens større og komplekse sager og er efteruddannet primært
inden for sagsstyring og projektledelse. Således har Christian et stort kendskab til samtlige af byggeriets  faser - særligt inden for
boligbyggeri og indgreb i historiske bygninger og kulturarvsmiljøer.

Sammen med arkitekt Marianne Jørgensen har Christian udgivet bogen Arkitektur Relationer udkommet 2019 på Arkitekturforlag B.

Vi håber naturligvis at vores kandidat godkendes af Byrådet.

http://www.praksisarkitekter.dk/
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Byer for fremtiden 

I løbet af efteråret med udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål nr. 11:  ” Vi skal gøre byer og bebyggelser inkluderende, sikre, robuste og
bæredygtige ”, vil vi prøve at arrangere møder med det i fokus. 

NB: Odense Kommune vil igen deltage i afholdelsen af Arkitekturens dag den 1. mandag i oktober. Program følger.

Vesterbro Beboerforening Odense - Foredragsrække om
Vesterbrokvarteret 

Byforeningen er inviteret som et led i foredragsrækken til at fortælle om foreningens arbejde på tværs af byen.

Aftenens talere vil være Nicolas Fuhr og Sharon Fisher fra bestyrelsen.

Arrangementet som afholdes på Vestre Skole onsdag d. 7. september kl. 19:30 er gratis og kræver ikke tilmelding.



Ny hjemmeside 

Vi har fået designet og udviklet en ny hjemmeside, som er mere attraktiv og funktionel. 
https://odensebyforening.dk/ 
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