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Nyhedsbrev april 2014

Der er nu sket så meget nyt, at det er tid til udsendelse af et Nyhedsbrev til alle medlemmer
af H. C. Andersenkvarterets grundejerforening.
Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen i februar har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde:
Formand Jørgen G. Jørgensen, Bangs Boder 4 tlf. 40 31 34 77 email jgj@f-f.dk
Kasserer Poul Mandø, Sortebrødre Torv 6 tlf. 30 66 05 65 email mando@galnet.dk
Sekretær Lene Hub, Hans Jensens Stræde 31, tlf. 40 22 84 75
email lenehub@gmail.com
Medlem Kurt Habekost, Claus Bergs Gade 18 tlf. 66 12 47 10 email
kha@langelandkommune.dk
Medlem Mads Bering, Ramsherred 22 tlf. 66 11 64 61 email madsbering@yahoo.com
Infobrev til nye beboere
Det infobrev, som udleveres til nye beboere, er nu a jour ført. Det vedlægges til orientering til
alle beboere.
Høringssvar/indsigelser
Der er indgivet to indsigelser, i forbindelse med høringer vedrørende vores kvarter, til Odense
kommune. Begge svar kan læses på foreningens hjemmeside. Det drejer sig om disse:
Indsigelse vedrørende forslag til tillæg nr. 5 til kommuneplan med VVM redegørelsen og
forslag til lokalplan 0-732 vedrørende omdannelse af Th. B. Thrigesgade. Foreningens
indsigelse drejer sig om 1) indbliksgener i forbindelse med det nye byggeri i Rosengadeanlægget 2) skyggegener 3) værdiforringelse i byggeperioden og 4) sikkerhed for erstatning.
Indsigelse vedrørende nedlæggelse af vejareal ved Odense Koncerthus. Det problematiske ved manglede adgangsveje til vores kvarter er påpeget.
Grundejerforeningen ser det, som en af sine opgaver, at gøre indsigelse i forbindelse med høringer, der vedrører vores kvarter. Det bør dog være objektive vurderinger, der ikke tager stilling ”for eller imod” et projekt, når det er vedtaget politisk.
Kontaktgrupper
Odense kommune har bedt grundejerforeningen om at udpege medlemmer til to kontaktgrupper, der skal nedsættes vedrørende byggeriet af Musik- og Teaterhuset Odeon og i forbindelse
med byggeriet på Thomas B. Thrigesgade. De to kontaktgrupper består af følgende personer:
Kontaktgruppe vedrørende Odeon: Fra bestyrelsen Jørgen G. Jørgensen og Lene Hub og
som repræsentant for beboerne Jytte Flach og Helle Bjørnsholm, begge Rosengade.

Adresse: Bangs Boder 4, 5000 Odense C - E-mail: post @hca-odense.dk
Hjemmeside: www.hca-odense.dk

Kontaktgruppe vedrørende Thomas B. Thriges Gade byggeriet: Fra bestyrelsen Jørgen
G. Jørgensen og Poul Mandø og som repræsentant for beboerne Marianne Andersen,
Rosengade.
Sommerkomsammen
I bestyrelsen vil vi gerne fortsætte den hyggelige tradition med at afholde en sommerkomsammen for kvarterets beboere. Sæt allerede nu kryds ved søndag den 7. september 2014
kl. 13.00. Vi håber at det stadig er sommer til den tid. Vi vil lægge os i selen for at lave et
spændende, tiltrækkende og hyggeligt arrangement.
Odense kommunes informationsmøde
I forlængelse af kommunens informationsmøde den 14. januar i år, er der et opfølgningsmøde
på Odense rådhus den 5. maj fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i mødelokale 224. Kommunen har
udsendt invitation. Tilmelding skal ske senest den 28. april til Odense kommune – enten via
denne email smor@odense.dk eller på tlf. 24 63 83 52.
Arrangement på Sortebrødre Torv
Til orientering afholdes et arrangement på Sortebrødre Torv den 4. juli 2014. Det er dagen
hvor det odenseanske Team Rynkeby hold sendes afsted til Paris – dagen før den officielle
start. Arrangører er De Frie funktionærer, Grønttorvet og Team Rynkeby.
Kvartervandring
Den årlige kvartervandring er aftalt til den 8. april kl. 13.30. Hvis der er særlige ønsker/kommentarer kan Poul Mandø kontaktes.
God sommer
Vi vil gerne ønske alle en herlig sommer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i H. C. Andersenkvarteret

