Gadeforeningen Jernbane Allé’s generalforsamling
den 26. august 2011 hos Marianne og Lars i nr. 12.
Fremmødte ca. 16.

1) Formandens beretning:
Ved Knud

Kontingent:
250 kr. pr husstand blev indbetalt i efteråret, mange via bank overførsel. 28 medlemmer har betalt – 4 færre
end sidste år. Nogle har måske bare glemt det, men vi gider ikke lege bussemænd.

Vejkrydset Jernbane Allé:
Er endelig lavet, som vi ønskede det – efter 4 år! Og det fungerer.
Bestyrelsen har kontaktet kommunen og sagt, at vi er tilfreds med løsningen.

45 meter radiomast ved Fruens Bøge Station:
Der blev hurtigt skrevet til kommunen og Banedanmark, hvor vi protesterede over placeringen. Vi fik svar,
som kort sagt siger, at Staten kan gøre, hvad de vil .
Vi har dog som noget positivt fået en effektiv lynafleder i baghaven ☺.

Halloween:
Der blev igen i år afholdt Halloween hos Ane og Leif. Græskar-skæring, udklædning og raslen med bøtten
om aftenen.

Fastelavnsfest:
Bettina og Hussam overtog Helle og Bents opgave og lagde hus til fastelavnsfesten. Hyggelig varm
eftermiddag med tøndeslagning for børn i baghaven og efterfølgende masser af kager. Igen vel besøgt af
både voksne og børn.

Skt. Hans aften:
Vi satte telt op i haven hos Inger og Knud og inviterede gaden til grill Skt. Hans aften inden vi gik ned på
engen.
Vi var godt 20 inklusiv tidligere beboere (Helle og Bent & Merete og Steen).

Foredrag om gamle dage:
John lavede en forespørgsel på gaden om der er interesse i at få en ud og fortælle om gamle dage på
Jernbane Allé og Dalum. Ingen større interesse.

Julelys og træer:
Blev som sædvanlig sat op i gadens 5 træer i starten af december og taget ned i januar. Der er indkøbt nye
CO2/energibesparende LED lys til de sidste 4 træer, så alle er ens. 4 af træerne er igen blevet beskåret, for
at de ikke bliver alt for store. Det sidste, nede ved Ingeborg, tager vi næste gang containeren kommer.

Container:
Container til haveaffald var her i efterårsferien (20. oktober til 27. oktober) og i foråret (20. april til den 27.
april). Tømningerne er blevet lidt billigere end sidste år, fordi John fik udfyldt nogle papirer, så affaldet kunne
betragtes som privat. Containeren kommer igen 2 gange til næste år, og næste gang omkring efterårsferien.

Kano:
Kanoen er blevet brugt lidt mere i år – 3 gange ifølge listen. Kode til låsen: 623.

Hjemmesiden:
Er aktiv på www.jernbane-alle.dk. Siden er i snit besøgt 9 gange pr dag mod 3-4 gange sidste år. Måske
p.gr.a. at gadeforeningen er nævnt i diverse salgsopstillinger.
Nyeste medlemsliste er lagt på hjemmesiden, og listen med e-mails er beskyttet med kode (password: 623).
Der er lavet et billedgalleri, hvor alle kan oploade billeder – så benyt det.
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Telt, borde og stole:
Bente har indkøbt et nyt party-telt (5x8 meter), da det gamle blev ødelagt af et vindpust.
De gamle 3x9 telte er kasseret.
Desuden er der indkøbt 32 sorte klapstole fra Ikea til kr. 75,- pr stk, og 5 brugte borde fra et forsamlingshus
til i alt kr. 500.
Telt, borde og stole opbevares hos Ane og Leif.
Reservation af tingene foregår ved at kontakte Leif.

Julefrokost:
I år blev vi inviteret ”udenbys” – ind til Bent i Godthåbsgade. Traditionelt som sædvanligt med sild, fiskefilet,
postej, medister, flæskesteg blodpølse m.m., men måtte dog undvære kassererens ris á la mande og
”hjemmelavet” kirsebær sauce p.gr.a. pludselig sygdom.

2) Regnskabsgodkendelse
Nedenstående regnskab blev gennemgået af Lars og godkendt
Indtægter:
Kontingent 2010/2011
Renter
Indtægter i alt

kr.
kr.
kr.

6.500,00
0,00
6.500,00

Udgifter:
Øl og vand til generalforsamlingen 2010
Blomster til gadefesten for lån af haven
Is til Sct. Hans
Halloween år 2010
Indkøbt 32 stk stole
Indkøbt 5 stk borde (brugte)
Indkøbt julelys (LED til 4 træer)
Fastelavn 2011
Velkomstgave til nr. 4
Hjemmesiden
Container i efteråret 2010
Container i foråret 2011
I alt

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

382,30
125,00
70,00
250,00
2.400,00
500,00
3.092,30
320,00
50,00
180,00
843,75
1.100,00
9.313,35

Saldo:
Overført fra august 2010
Indtægter 2010/2011
Udgifter 2010/2011
Saldo august 2010

kr.
kr.
kr.
kr.

13.317,00
6.500,00
-9.313,35
10.503,65

3) Valg af ny bestyrelse
Den gamle bestyrelse:
Jan Christensen (11)
Jesper Olsen (24)
John Pedersen (6)
KnudPedersen (22), formand
Lars Madsen (12), kasserer
Lars Blæsbjerg (16),

ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
på valg
på valg
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 2012 samt etablering af festudvalg
Næste års sommerfest / gadefest er fastsat til fredag den 24. august 2012.
Det gamle festudvalg:
Mette (14),
Ane (17),
Birgitte (19)

Det nye ”festudvalg”:
Ane (17) arrangerer Halloween.
Husam (4) arrangerer fastelavn 12. februar 2012, dog med forbehold for Bettinas termin.

5) Indkomne forslag
Ingen.

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

7) Evt.
Foreslå kommunen at etablere gå/cykelsti på den nedlagte jernbane ned til Papirfabrikken.
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