Gadeforeningen Jernbane Allé’s generalforsamling
den 27. august 2010 hos Mette og Jesper i nr. 14.
Fremmødte ca. 15-20

1) Formandens beretning:
Ved Knud

Kontingent:
250 kr. pr husstand blev indbetalt i efteråret, mange via bank overførsel. 32 medlemmer har betalt – fuldt
hus, hvis der ses bort fra udlejningsejendommene. 2 mere end sidste år.

Julelys og træer:
Blev som sædvanlig sat op i gadens 5 træer i starten af december og taget ned senere end normalt p.gr.a.
den lange vinter. Der er indkøbt nye CO2/energibesparende LED lys til et træ, og bestyrelsen mener, de er
godkendt. Pris ca. 600 kr. pr træ, hvis ellers Jesper kan finde samme gode tilbud. Skal vi købe flere? Svar på
generalforsamlingen: JA. Der blev givet 100 kr. til strømpenge til de beboere, der leverede strøm til lysene,
hvilket godt med rimelighed kan sænkes, hvis vi går over til LED lysene. Det mener generalforsamlingen dog
ikke vi skal, så de 100 kr. til strømpenge bibeholdes. 3 af træerne er blevet beskåret, for at de ikke bliver alt
for store. De resterende 2 tager vi næste gang containeren kommer.

Vejkrydset Jernbane Allé:
Vi indsendte forskellige forslag til kommunen februar 2007 for at forbedre trafikforholdene i lyskrydset. I
starten af året kom kommunen med en endelig løsning, som vi dog ikke var tilfreds med, hvorfor vi i maj var
inde og snakke med en ingeniør fra kommunen om vores betænkninger, som kort går ud på, at krydset bliver
renoveret men uden de store sikkerhedsmæssige forbedringer. Det store problem, at Jernbane Allé og
Bøgedals Allé har grøn samtidigt, er der ikke gjort noget ved. Dog har cyklister fået nemmere ved at komme
ned på Jernbane Allé, når de kommer nordfra på Dalumvej, og cyklisternes stoplinie på Dalumvej er flyttet
frem for at undgå rød kørsel. I juli 2010 blev krydset renoveret, men der er dog blevet lovet en testperiode,
hvor Jernbane Allé og Bøgedals Allé kører med seperate grøn perioder, og hvis det ikke giver problemer, må
man vel forvente, at de indfører løsningen permanent. Generalforsamlingen har dog bemærket, at der for
nylig er foretaget en test, og bestyrelsen retter henvendelse til kommunen for at høre nærmere.

Halloween:
Som noget nyt arrangerede festudvalget Halloween med græskar-skæring og udklædning. Det var flot med
lys i græskarrene om aftenen.

Fastelavnsfest:
Igen vel besøgt af både voksne og børn. Hyggelig eftermiddag med tøndeslagning for børn i Helle og Bents
baghave og efterfølgende masser af kager. Tak til festudvalget og Bent og Helle. Men hvad gør vi næste år,
nu Helle og Bent er flyttet?

Container:
Container til haveaffald var her i efterårsferien (14. oktober til 21. oktober) og igen i foråret (26. april til den 3.
maj). Senere end normalt p.gr.a. den lange vinter. Tømningerne er blevet lidt dyrere fordi Lasse Vognmand
gik konkurs. Containeren kommer igen 2 gange til næste år. Containeren kommer igen omkring
efterårsferien.

Kano:
Kanoen bliver ikke benyttet så meget. Skal vi sælge den? Vi har givet ca. 4500 kr. med veste, kan måske
sælges for 2000 kr.? Generalforsamlingen meddelte dog, at den er blevet brugt, og den bliver derfor ikke
solgt. Der er hængt ny reservationskalender op i skabet, og nøglen er smurt. Kode: 623.

Løbeklub:
Vi startede en fælles løbeklub om onsdagen, hvor man kunne løbe en eller to omgange af 4 km. Der var
mange positive tilbagemeldinger - jeg tror jeg fik 10 stykker - men det blev ved det. Vi var nogle få, men ikke
nok til at holde en løbeklub i gang.

DHL stafet:
18. august 2010: Igen i år blev der kun samlet ét hold, hvor de 5x5 km blev gennemført i tiden 2:17:46. Tak
til Jette for koordineringen. Skal vi blive ved? Ja, vi prøver igen, da interessen stadig er der.
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Hjemmesiden:
Er aktiv på www.jernbane-alle.dk. Siden er i snit besøgt 3-4 gange pr dag.
Bent og Leif har indsamlet e-mails, og næsten alle er med på listen – der mangler vist kun 5-6 stykker. Det
gør det nemmere at informere alle på en gang om f.x. nye indkøb eller forsvundne undulater. Medlemslisten
er lagt på hjemmesiden i pdf format, så der ikke kan Googles på indholdet, og listen med e-mails er beskyttet
med kode (password: 623). Der er lavet et billedgalleri, hvor alle kan oploade billeder – så benyt det.

Telt:
Der er indkøbt et nyt større party-telt (5x8 meter). Vi beholder det bedste af de gamle 3x9 telte, og teltene
opbevares hos Ane og Leif.

Stillads:
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 (2011) (Det sagde han også sidste og forrige sommer). Vi fortsætter diskussionen på
næste generalforsamling. Poul har inviteret bestyrelsen ud for at se stilladset.

Julefrokost:
Traditionelt som sædvanligt – i år hos Lars B, med en ekstra ”rusten” deltager.

2) Regnskabsgodkendelse
Nedenstående regnskab blev gennemgået af Lars og godkendt
Indtægter:
Kontingent 2009/2010
Renter
Indtægter i alt

kr.
kr.
kr.

8.000,00
0,00
8.000,00

Udgifter:
Øl og vand til generalforsamlingen 2009
Årets August
Is og grillkul til gadefesten
Blomster til gadefesten for lån af haven
Halloween
Nedsættelse af kontingent p.gr.a. strøm til julelys
Indkøbt telt
Indkøbt julelys (LED)
Fastelavn 2010
Velkomstgave til nr. 11
Hjemmesiden
Container i efteråret 2009 (ekstra tømning)
Container i foråret 2010 (ekstra tømning)
I alt

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

357,50
128,00
206,00
150,00
250,00
500,00
2.000,00
596,95
190,00
50,00
180,00
1.562,50
2.574,57
8.745,52

Saldo:
Overført fra august 2009
Indtægter 2009/2010
Udgifter 2009/2010
Saldo august 2010

kr.
kr.
kr.
kr.

14.062,52
8.000,00
-8.745,52
13.317,00

3) Valg af ny bestyrelse
Den gamle bestyrelse:
Bent Larsen (4)
Jesper Olsen (24)
John Pedersen (6)
KnudPedersen (22), formand
Lars Madsen (12), kasserer
Lars Blæsbjerg (16),

på valg - flytter
på valg
på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

Den nye bestyrelse:
Knud Pedersen (22)
Lars Madsen (12)
Jesper Olsen (24)
John Pedersen (6)
Lars Blæsbjerg (16)
Jan Christensen (11)

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næste bestyrelsesmøde.
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4) Tidspunkt for sommerfest 2011 samt etablering af festudvalg
Næste års sommerfest / gadefest er fastsat til fredag den 26. august 2011.
Det gamle festudvalg:
Mette (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.
Der er fremsagt ønske om indkøb af 5 borde og 32 stole til teltet. De skal være sammenklappelige og fylde
lidt. Nr. 17, 19 og måske også nr. 14 mener, de har plads til opbevaring.
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