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NYHEDSBREV – maj 2010
Hermed sidste nyt fra bestyrelsen i grundejerforeningen.
Bestyrelsens konstituering
På generalforsamlingen i februar blev ingen nye medlemmer valgt ind i grundejerforeningens
bestyrelse, der har konstitueret sig på denne måde:
•
•
•
•
•

Ole Pilgaard, Hans Jensens Stræde 22 – 24 – formand
Poul Mandø, Sortebrødre Torv 6 – kasserer
Kurt Habekost, Claus Bergs Gade 18, - bestyrelsesmedlem
Bo Kristiansen, Hans Jensens Stræde 26 – 28 – 30 – bestyrelsesmedlem
Lene Hub, Hans Jensens Stræde 31 – sekretær

Musik – og Teaterhus
Primo april modtog bestyrelsen en mail fra Pia Bay, Odense kommune. Hun gav tilsagn om, at
bestyrelsen, som tidligere lovet, bliver kontaktet, når der foreligger nyt vedrørende Musik- og
Teaterhuset. Det betyder, at Odense kommune fortsat har fokus på grundejerforeningens
involvering i projektet.
Af referat af møde i Odense Kommunes Kultur- og Byudvalg den 13. april fremgår det, at
entreprenøren Lillebælt Gruppen har trukket sig fra projektet. Med henblik på at afklare
handlemuligheder for at sikre projektets realisering er nedsat en særlig gruppe bestående af
rådgivere (juridisk, økonomisk og teknisk), Musikkonservatoriet, Teatret, Jan Boye, Søren Bonde
Hansen, Ellen Drost, Pia Bay og Mads Stepensen fra kommunen. Gruppens køreplan er:
•
•
•
•
•

April/maj 2010 – Afklaring af forudsætninger for et udbudsgrundlag.
17. maj 2010 – Nyt møde i den særligt nedsatte arbejdsgruppe.
Maj/juni 2010 – Yderligere afklaring af forudsætninger for et udbudsgrundlag og
udbudsformer.
Juli/oktober 2010 – Udarbejdelse af konkret forslag til projektets realisering.
November 2010 – Politisk behandling af konkret forslag.

De seneste dage har der været en del omtale af projektet i avisen, men bestyrelsen har ikke
modtaget ny information fra kommunen. Vi følger den videre udvikling.
Møntergården
Som alle sikkert har bemærket, er udvidelsen af Møntergården nu igangsat. Bestyrelsen vil være
meget opmærksom på den lokalplan, der sendes til høring. Bestyrelsen vil især fokusere på tilkørsel til kvarteret samt på parkeringspladser.
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Kvartervandring med Odense kommune
Bestyrelsen har haft den årlige kvartervandring med Bent Povlsen fra Odense kommune. Som
meddelt på generalforsamlingen fremførte vi ønske om beskæring af hækken ved det grønne
område mellem Overstræde og Bangs Boder og ved stigerne, og Bent Povlsen lovede at
undersøge mulighederne herfor, ligesom han noterede sig kritikken omkring snerydningen. Det
blev oplyst, at der i forbindelse med Albanis jubilæumsarrangementer er givet tilladelse til
afholdelse af koncert med Rasmus Nøhr den 23. juni på Sortebrødre Torv ved restaurant
Grønttorvet. Den udendørs musik stopper kl. 22.00.
Thomas B. Thrigesgade
Bestyrelsen vil nøje følge den omtalte ændring af Thomas B. Thrigesgade og etablere en kontakt
til kommunen med henblik på, at blive inddraget når arbejdet sættes i gang.
Sommerfest
Som drøftet på generalforsamlingen afholdes i år en sommerfest for kvarterets beboere. Sæt
allerede nu kryds ved den 20. august 2010. Mere om tid og sted til en forhåbentlig hyggelig og
dejlig fest senere. Vi håber på et stort fremmøde.
Digitalisering – få tilsendt materale pr. e-mail
Beboerne tilbydes nu, at materiale fra grundejerforeningen, kan tilsendes digitalt. Det gælder fx
indkaldelser til og referater fra generalforsamlinger, nyhedsbreve mv. Hvis du/I ønsker det
fremover så giv venligst besked til Lene Hub - lehu@tietgen.dk.
Medlemskab af grundejerforeningen
To beboere ønsker ikke, at være medlem af grundejerforeningen. I bestyrelsen er vi glade for, at
der fortsat er meget stor opbakning fra beboerne. Vi mener også, at grundejerforeningen på
mange måder kan være med til at arbejde for fælles interesser for beboere i H. C. Andersenkvarteret.
Kassereren glæder sig derfor over, at kontingenterne ”strømmer ind” i øjeblikket.
God sommer
Alle ønskes en god sommer. Vi ses forhåbentlig til sommerfesten den 20. august.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for grundejerforeningen
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