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Kære Medlemmer.
Vores arrangement tirsdag d. 21. feb i Gallerie Rasmus har fået
ny titel.
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NYE TIDER – NYE FREDNINGER og BÆREDYGTIGT BYGGERI.
Vores foredragsholder Jens Toftgaard, der hidtil har haft titlen kulturarvchef, er pr 1. januar udnævnt til udviklingschef for bl.a. H. C.
Andersens Hus. Det betyder, at vi ud over at høre om betingelserne for fredninger også skal høre om bæredygtigt byggeri. Som et eksempel
på arkitektur, der udnytter træets muligheder, kan H.C. Andersens Hus være med til at inspirere fremtidigt byggeri. Huset har netop
modtaget en særlig østrigsk udmærkelse, der premierer fremragende træbyggeri.
 
Sted Gallerie Ramus, Ny Vestergade 9
Dato tirsdag den 21. februar
Tidspunkt kl. 16. – ca. 17.30.
Tilmelding jens.ulrik@live.dk
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Orientering

Vestergade 24-28
Den bevaringsværdige ejendom Vestergade 24-28, med passagen til Pogestræde og den smukke snoede granittrappe, er blevet købt af
Magasin.

Byforeningen har kontaktet den bygnings- og projektansvarlige i Magasin, idet de tidligere ejere, mod alle høringsberettigedes ønske om
bevaring, havde fået tilladelse til nedrivning af gårdens side bygninger samt baghus.
Magasin har ingen planer om nedrivning og er lydhør overfor bevaring og ønsker fortsat dialog med Byforeningen. - By- og
Kulturforvaltningen samt Udvalget er informeret.

Ruinen ved Føtex
Byforeningens forslag til omdannelse af området omkring Ruinen ved Føtex i Overgade til en historisk fortælling i lys, lyd og vand ligger i
øjeblikket hos stadsdirektør Stefan Birkebjerg, som sammensætter holdet, der skal videreudvikle projektet.

Borgermøde i Region Syddanmark
Under Region Syddanmarks borgermøde i januar foreslog Byforeningen endnu engang en arkitektskole i Odense.

Møde med Erik Jespersen
I januar afholdt foreningens bestyrelse møde med Erik Jespersen, direktør for By- & Kulturforvaltningen. 
Odense Inderhavn var omdrejningspunktet, hvor også ideen om en arkitektskole i Odense indgik. 
Her er aftalt nyt møde om især arkitektskoleideen i april.

Odinprisen
Årets Odinprisuddeling er fastsat til torsdag d. 27. april kl. 16:30. Prismodtageren offentliggøres umiddelbart inden overrækkelsen.
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Om Byforening Odense - By & Land
Byforeningen for Odense blev stiftet den 8. april 1976. Foreningen blev dannet med det formål at arbejde med emner vedrørende Odense
Bys liv i fortid, nutid og fremtid samt øge interessen herfor og fremme bevaring og udvikling af kulturhistoriske og æstetiske værdier. 

Ønsker du at blive medlem får du mulighed for:
- at følge byens udvikling og forandring
- at være med til at passe på bevaringsværdige miljøer i Odense
- at besøge steder i Odense, som du umiddelbart ikke har adgang til
- at møde mennesker, der ligesom dig er interesserede i Odense
- at modtage nyhedsbreve, som informerer om arrangementer og bestyrelsens arbejde
- at deltage i den årlige generalforsamling samt nytårskur og være med til at præge arbejdet i foreningen.

Alle privatpersoner, beboer-/grundforeninger og virksomheder kan blive medlem af Odense Byforening. Et privat medlemskab koster årligt
100 kr. Ønsker du at blive medlem, sker indmeldelse til foreningens kasserer Erik Kempf email: kasserer@odensebyforening.dk

Se mere på www.odensebyforening.dk
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