Gadeforeningen Jernbane Allé’s generalforsamling
den 28. august 2009 hos Birgitte og Lars i nr. 19.
Fremmødte ca. 15-20

1) Formandens beretning:
Ved Knud

Kontingent:
250 kr. pr husstand blev indbetalt i efteråret, mange via bank overførsel. Igen er næsten hele gaden med (30
husstande), endda 3 mere end sidste år.

Julelys og træer:
Blev som sædvanlig 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. 2 af træerne blev beskåret i
foråret, for at de ikke bliver alt for store. Det er ellers kommunes opgave, men det var ganske lidt de tog af
træerne, da vi henvendte os. (Vi fik en ”klage” fra renovationen, som mente deres biler blev beskadiget, når
de kørte gennem gaden). De resterende 3 tager vi næste gang containeren kommer. Det forventes, at der
skal købes flere julelys til vinter.

Vejkrydset Jernbane Allé:
Vi indsendte forskellige forslag til kommunen februar 2007 for at forbedre trafikforholdene på gaden.
Kommunen var villig til at undersøge et af forslagene nærmere: om det er muligt at ændre lyssignalet for
enden af Jernbane Allé, så vi ikke har grønt samtidig med Bøgedals Allé. Der er blevet spurgt et par gange,
men personalet skifter hele tiden. Status sidste år var, at de havde godtaget forslaget med 3 faser:
1. fase: grøn for Dalumvej.
2. fase: grøn for Jernbane Allé.
3. fase: grøn for Bøgedals Allé.
Hvis der ikke er trafik på en af vejene springes fasen over.
Men kommunen skiftede mening, og fik i stedet godkendt et nyt projekt den 10. marts 2009, som går ud på
at nedlægge de eksisterende fodgængerfelter og erstatte dem med ét nyt fodgængerfelt i midten af krydset.
Vi går ud fra, at dette fodgængerfelt får grønt, mens den øvrige trafik holder stille for rødt. Der er afsat
350.000,-kr til ombygningen, som forventes færdig i 2009.

Fastelavnsfest:
Igen en succes med mange deltagere. Tøndeslagning for børn i Bent og Helles baghave med efterfølgende
kagespisning indenfor. Tak til festudvalget.

Container:

Container til haveaffald var her i efterårsferien (15. oktober til 21. oktober) og igen i påsken (8. april til 15.
april). Lasse Vognmand blev fundet som en billigere leverandør. Ca. 500-600 kr. billigere. Containeren
kommer igen 2 gange til næste år. Containeren kommer onsdag den 14. oktober og bliver hentet
onsdag den 21. oktober.

Kano:
Kanoen bliver ikke benyttet så meget.

DHL stafet:
19-08-2010: Kun ét hold blev der samlet i år, hvor de 5x5 km blev gennemført i tiden 2:03. Tak til Jette for
koordineringen.

Hjemmesiden:
Er aktiv på www.jernbane-alle.dk. Siden er i snit besøgt 3-4 gange pr dag.
Bent og Leif indsamler e-mails. Medlemslisten bliver lagt på hjemmesiden, så der ikke kan Googles på
indholdet (pdf eller billede). Alle kommentarer og forslag til indhold modtages gerne.
Telt:
Gadens party-telt bliver flittigt brugt. Men de er dog ikke i bedste stand, og Ann har lovet at undersøge
priserne på nogle nye. De gamle pavillon-telte (3x3) smides ud, og det samme med 3x9 teltene, så snart der
er købt nye.

Stillads:
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Vi venter stadig på, at Poul (nr. 35) får sommerhuset lavet færdig, så vi måske kan overtage deres stillads 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 (2010) (Det sagde han også sidste sommer). Vi fortsætter diskussionen på næste
generalforsamling.
Julefrokost:
Traditionelt som sædvanligt – i år hos John, men vi manglede Leifs sildesalat!

2) Regnskabsgodkendelse
Nedenstående regnskab blev gennemgået af Lars og godkendt
Indtægter:
Kontingent 2008/2009
Renter
Indtægter i alt

kr.
kr.
kr.

7.250,00
32,10
7.282,10

Udgifter:
Øl og vand til generalforsamlingen 2008
Nedsættelse af kontingent p.gr.a. strøm til julelys
Fastelavnstønde 2009
Fastelavnsslik 2009
Hjemmesiden
Container i efteråret 2008
Container i påsken 2009
I alt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

333,64
500,00
140,00
220,00
180,00
1.372,03
1.403,80
4.149,47

Saldo:
Overført fra august 2008
Indtægter 2008/2009
Udgifter 2008/2009
Saldo august 2009

kr.
kr.
kr.
kr.

10.929,89
7.282,10
-4.149,47
14.062,52

3) Valg af ny bestyrelse
Den gamle bestyrelse:
Knud (22), formand
Lars (12), kasserer
Leif (17),
Bent (4)
Jesper (24)
John (6)

på valg
på valg
på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

Den nye bestyrelse:
Knud (22)
Lars (12)
Bent (4)
Jesper (24)
John (6)
Lars (16)

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næste bestyrelsesmøde.

4) Tidspunkt for sommerfest 2010 samt etablering af festudvalg
Næste års sommerfest / gadefest er fastsat til fredag den 27. august 2010.
Det gamle festudvalg:
Jesper (14),
Ane (17),
Birgitte (19)

Det nye festudvalg:
Mette (14),
Ane (17),
Birgitte (19)

5) Indkomne forslag
Ingen.

6) Kontingent fastsættelse
Bestyrelsen foreslog at bibeholde de 250 kr. pr år. Vedtaget.

7) Evt.
Ikke noget til referat.
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