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Indkaldelse til generalforsamling 
Mandag, den 2. maj 2011. kl. 18.00 

 
Jydsk Forening har fået den enestående mulighed, for at besøge det smukke Odense Slot, i 
forbindelse med foreningens årlige generalforsamling.  
Odense Slot stod færdigt i 1723. Samtidig med bygningsarbejderne anlagde gartner Christian Helt 
og Krieger en smuk slotshave i klassisk fransk stil.  
Hele anlægget stod klar i 1730. Slottet benyttes i dag af Odense Kommune og kan normalt kun 
beses udefra. Slottets hovedbygning har fornyeligt gennemgået en nænsom restaurering til ca. 20 
mill. kr., udført af arkitekt m.a.a. Dorthe Andersen, som også har udført lignende arbejder på 
Christiansborg og Odense rådhus. Vi vil blive vist rundt i de smukke lokaler med smugkig i de 
gamle gemakker, af rådmand Jan Boye. Generalforsamlingen holdes i det smukke mødelokale, 
kaldet ”Rosen”, indgang B. 
 

         
 
Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren aflægger regnskab 
4. Valg af formand (Marianne Demant er villig til genvalg) 
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  På valg er: Jørgen Olsen, Chr. Bjerregaard og Sejr Høgh, der 

er villige til genvalg. 
6. Valg af revisor (Mogens Kamphøvener er villig til genvalg) 
7. Eventuelt 
  
Efter generalforsamlingen serveres 2 stk. sandwich + en øl eller vand. Ekstra øl/vand: kr. 15,- stk. 
Prisen er ansat så alle kan deltage, kun kr. 100,-  pro person. 

 
Tilmelding til generalforsamlingen, gerne på mail, inden den 25. april 2011 til: 
Christian Bjerregaard – tlf. 66150023 eller på E-mail: helen-christian@kabelmail.dk 
NB. Begrænset deltagerantal, max. 60 stk. 

Indbetaling af kontingent - kr. 100,00 for 2011 kan ske til Danske Bank – Konto 1551-3226824, 
helst senest den 18. april 2011. 

Se mere på: www.jydskforening.dk 
 
NB. Det næste arrangement er sensommerudflugten i september, som er planlagt til Historiens Hus i 
Odense - det gamle bibliotek ved Domkirken – følg med på foreningens hjemmeside. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


