Gadeforeningen Jernbane Allé’s generalforsamling den 25
august 2007 hos Kaysen i nr 14.
Fremmødte ca. 12

1) Formandens beretning:
Ved Knud

Kontingent:
150 kr pr husstand blev indsamlet i efteråret. Næsten hele gaden er med (31 husstande). Som noget nyt var
det muligt at betale via bankoverførsel, og det benyttede over 1/3 sig af. Kassereren opfordrer til at flere
benytter sig af ordningen.

Julelys:
Blev sat op i gadens 5 træer i starten af december og taget ned første weekend i januar. Der blev givet 100
kr til strømpenge til de beboere, der leverede strøm til lysene. Træerne er ved at være store, men det er da
stadig muligt at få kæderne op og ned igen uden alt for mange sår. Bestyrelsen tager kontakt til kommunen
om evt. beskæring.

Vejkrydset Jernbane Allé:
Forslag til kommunen:
• Fortovet ved Jernbane Allé hæves som ved Skovallén for at signalere, at det ikke er en
gennemkørselsvej. Dette vil samtidigt bremse de bilister, som accelerer kraftigt på den sidste del af
vejen for at nå over for "gult".
• Etablering af lysregulering ved Skovalleén
• Jernbane Allé lukkes for gennemkørsel ved Lindevej
• Fodgængerfelt flyttes til stykket mellem Jernbane Allé og Bøgedals Allé, da det vil synliggøre
fodgængerne
• Ændring af lyssignalet for enden af Jernbane Allé, så vi ikke har grønt samtidigt med Bøgedals Allé
Afslag på alt, dog vil de (kommunen) godt arbejde på ideen med at give Jernbane Allé og Bøgedals Allé
grønt lys skiftevis. Der skal dog en ny optælling til. Vi spørger dem igen om et ½ år mht status.

Fastelavnsfest:
Tøndeslagning for børn i Bent og Helles baghave med efterfølgende kagespisning indenfor. Rimelig stor
deltagelse, selvom mange af børnene på gaden synes de er lidt for store til at blive klædt ud.

Vinaften:
23-3-2007, 8 deltagere - alle fra bestyrelsen. Bent var en suveræn vin-kender, og løb med første pladsen.
Der var dog store protester fra Poul (35) som trods stor viden om vinene ikke formåede at placere dem
prismæssigt korrekt.

Container:
Container til haveaffald stod ”midt” på gaden i påsken, og hvis man dømmer ud fra, hvor meget der kom i,
var det atter en succes.

Kano:
Vi har indkøbt en 4 personers kano til 3600 kr (meget lidt brugt). Den er ok med 2 voksne og 2 børn. Dertil er
der pt. indkøbt 4 flydeveste (3 medium + 1 large), og vi har lavet en lille vogn til at transportere den på.
Kano’en kan reserveres af gadeforeningens medlemmer en dag ad gangen ved at skrive sig på en liste i
boksen ved nr 33. Skriv både start og slut tid. Koden til låsen er 623. Kano’en opbevares hos Bente og
Morten i nr 30.
Pagajer og veste findes i deres uaflåste kælder.
Kanoen er indtil nu benyttet 8 gange.

Stillads:
Der er arbejdet på forskellige modeller, brugt eller nyt. Fuld størrelse med det samme, dvs. op til 10 meters
arbejdshøjde, eller en halv model, som vi så senere kunne bygge videre på. Pt er kassebeholdningen lille
p.gr.a. kano-køb (ca 4000-5000). Poul (nr 35) har tidligere nævnt, at han køber et til sommerhuset, som vi
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måske kan overtage til en fornuftig pris, og så bygge videre på den. Den er op til 4½ meters arbejdshøjde,
og forventes at komme til gaden næste sommer. Opbevaring: Leif (kræver en oprydning i garagen)

Vedtægterne:
Vedtægterne er scannet ind, og kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

DHL stafet:
22-08-2007: 3 hold blev der samlet, og de 5x5 km blev gennemført mellem 2:20 og 2:26. Madkurvene blev
fortæret i Pouls og Karins (nr 35) haveskur p.gr.a. regnen, indtil vi blev kaldt hjem til vand i kældrene – en
meget våd aften.

2) Regnskabsgodkendelse
Nedenstående regnskab blev gennemgået af Lars og godkendt
Indtægter:
31 husstande á 150 kr

kr

4650,00

Udgifter:
Øl og vand til generalforsamlingen 2006
”August” år 2006
Lån af have år 2006
Nedsættelse af kontingent p.gr.a. strøm til julelys
Fastelavnstønde 2007
Fastelavnsslik 2007
Velkomst gave til nr 18 x 2
Bårebuket til Per
Køb af kano
Køb af flydeveste (4 stk)
Container i påsken år 2007-09-02
I alt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

265,40
90,00
113,50
500,00
150,00
198,55
100,00
300,00
3600,00
1053,50
1511,10
7882,05

Saldo:
Overført fra august 2006
Indtægter 2006/2007
Udgifter 2006/2007
Saldo august 2007

kr
kr
kr
kr

11590,43
4650,00
-7882,05
8358,38

3) Valg af ny bestyrelse
Den gamle bestyrelse:
Knud (22), formand
Lars (12), kasserer
Bent (4)
Jesper (24)
John (6)
Erik (5)
Poul (35)

på valg
på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg, men vil godt trække sig

Den nye bestyrelse:
Knud (22)
Lars (12)
Bent (4)
Jesper (24)
John (6)
Erik (5)
Leif (17)
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næste bestyrelsesmøde, men Leif har lovet at være webmaster.
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4) Tidspunkt for sommerfest 2008 samt etablering af
festudvalg
Næste års sommerfest / gadefest er fastsat til den 30. august 2008
Det gamle festudvalg:
Jette (1),
Helle (4),
Lillian (5),
Marianne (12)
Det nye festudvalg:
Jette (1),
Helle (4),
Lillian (5),
Trine (31)

5) Indkomne forslag
At containeren til have affald i stedet for at komme til påske kommer til Sankt Hans, hvor den kan bruges til
affald fra hækkeklipningen. Dette blev diskuteret, og det blev besluttet, at vi til næste år forsøger at få
containeren 2 gange. Bestyrelsen fik mandat til at bestemme de to tidspunkter. Fx Sankt Hans og efterår
eller påske og Sankt Hans. Men fortæl bestyrelsen hvad du synes, og vi vil prøve at veje stemningen.

6) Kontingent fastsættelse
Bestyrelsen havde foreslået en stigning til 200 kr pr år for at kunne spare lidt op til indkøb af stillads, men
med beslutningen om 2 x container, blev det på generalforsamlingen besluttet at hæve beløbet til 250 kr pr
år.

7) Evt.
•
•
•
•

Afholdelse af Halloween, hvilket festudvalget overvejer.
Afholdelse af en ost og vin aften, hvilket festudvalget og/eller bestyrelsen overvejer.
Der blev spurgt efter en medlemsliste / telefonliste, og den vil blive lavet snarest. Vi opfordrer alle med email at sende en e-mail til knud-pedersen@get2net.dk, så listen også kan indeholde e-mail adresser.
Bestyrelsesreferater og lignende vil muligvis blive distribueret ud til alle på e-mail listen.
Leif laver en hjemmeside til gaden med forskelligt indhold, fx telefonliste, arrangementer, vedtægter,
referater.
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