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Ordinær generalforsamling 2020
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Byforeningen for Odense. Den finder sted torsdag, d.
20. august, kl. 19.00-22.00 i Kunstbygningen på Filosofgangen.
Oplægsholder er Praksis Arkitekter, der er modtager af
den seneste Odin-Pris for det fine arbejde med Oluf
Bagers Plads, som tegnestuen udviklede i samarbejde
med Realdania By & Byg.

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretning for det forløbne foreningsår
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forslag til budget for indeværende år
7. Fastsættelse af medlemskontingent for de tre medlemstyper (§ 2 stk.
1) for det kommende kalenderår
8. Valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, 2-4 suppleanter samt 2
revisorer.
9. Eventuelt

Fredens Kirke inviterer...
Menighedsrådet ved Fredens Kirke inviterer til et arrangement om kirken og dens sælsomme historie og tilblivelse. Det bliver
også en aften med fokus på arkitekten bag – og hans hovedværk, Grundtvigs Kirke i København. Dette sker onsdag, den 12.
august kl. 19.00-21.00, hvor arkitekt og professor ved Arkitektskolen i Aarhus, Thomas Bo Jensen, vil dele af sin store viden
om Fredens Kirke og P.V Jensen-Klint og hans arbejder. Dette foregår i sognehuset ved Fredens Kirke, Skibhusvej 162, 5000
Odense. Der er gratis adgang - og Menighedsrådet er vært ved et glas vin m.m.

Årsmøde i Land & By
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs årsmøde afholdes i 2020 den 16.-18 oktober i Svendborg, hvor By og Land
-Sydfyn er vært. Årsmødet er åbent for alle. Det består af en række del-arrangementer, hvor man kan tilmelde sig dem, man
har lyst og tid til.
Et udførligt program med priser og oplysninger kan du finde her: https://byogland.nemtilmeld.dk/1/

Seminar i planlov og lokalplaner
Vores landsforening, By & Land, afholder seminar om planloven. Her kan du lære meget mere om kommuneplaner, lokalplaner, indsigelser og klager samt dialog mellem kommune og lokalforening. Hør desuden mere om, hvordan landsforeningen
kan bistå lokalforeninger med plansager. Der vil også være eksempler på plansager, hvor landsforeningen har rådgivet lokalforeningerne.
Seminaret finder sted lørdag, d. 29. august, kl. 9.00-16.00 på Møntergården i Overgade. For pris og tilmelding kan du finde
flere informationer her: https://byogland.dk/blog/2020/07/08/kursus_om_planlaegning/
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