Gadeforeningen Jernbane Allé’s generalforsamling
den 25. august 2012 hos Jette og John i nr. 6.
Fremmødte: 12.

1) Formandens beretning:
Ved Knud

Kontingent:
250 kr. pr husstand blev indbetalt i efteråret. 29 medlemmer har betalt – 2 flere end sidste år.

Halloween:
Traditionen tro blev der afholdt Halloween hos Ane og Leif. Stor tak til Ane for arrangementet.

Fastelavnsfest:
Bettina og Hussam lagde hus til fastelavnsfesten, som blev lagt, så det passede med Bettinas termin.
Udklædte børn, tøndeslagning i garagen og efterfølgende masser af kager. Vel besøgt af både voksne og
børn, selvom de store børn i gaden er blevet for store. Også stor tak til Bettina og Hussam.

Skt. Hans aften:
Vi gentog sidste års arrangement med Skt. Hans grill i haven hos Inger og Knud inden vi gik ned på engen.
Vi var vel ca. 20-25 stykker.

Julelys og træer:
Blev som sædvanlig sat op i gadens 5 træer i starten af december og taget ned i januar. Træet ved Ingeborg
blev beskåret i efteråret.

Container:
Container til haveaffald var her i efterårsferien og i påsken. Containeren kommer igen 2 gange til næste år,
og næste gang omkring efterårsferien.

Kano:
Jeg har ikke undersøgt, hvor meget den har været brugt i år, men en enkelt har da tilkendegivet, at den har
været i vandet.
Opslagstavle:
Stander med opslagstavlen, der stod mellem nr. 33 og 35, er blevet fjernet p.gr.a. alder i forbindelse med at
Marianne og Ole har fået lagt fliserne om i forhaven.

Hjemmesiden:
Er aktiv på www.jernbane-alle.dk.
Statistik (besøg pr dag):
2012: 13
2011: 10
2010: 6
2009: 3
2008: 2

Nyeste medlemsliste er lagt på hjemmesiden, og listen med e-mails er beskyttet med kode (password: xxx).

Telt, borde og stole:
Det er mit indtryk, at teltet, bordene og stolene har været meget brugt i det forløbne år.
Party-telt (5x8 meter), 32 stole og 5 borde er hidtil blevet opbevaret hos Ane og Leif.
Der skal senest 1. marts findes en eller flere værter for tingene, da Ane og Leif sætter huset til salg forår
2013.

Julefrokost:
Blev holdt hos Lars Madsen, og traditionen tro bestod menuen af sild, fiskefilet, postej, medister, flæskesteg
blodpølse (alle har efterhånden lært at spise blodpølse), ris á la mande og ”hjemmelavet” kirsebær sauce.
Årets nyhed: Husets hjemmebryggede øl!
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Vinaften:
Fredag den 13. april var Lars Blæsbjerg vært for en omgang vinsmagning: 2 hvide og 6 røde.
En hyggelig aften hvor der blev snakket om vin og om alt muligt andet.
Jette blev aftenens vinder i konkurrencen om at gætte priser – tillykke.

2) Regnskabsgodkendelse
Nedenstående regnskab blev gennemgået af Lars og godkendt
Indtægter:
Kontingent 2011/2012
Renter
Indtægter i alt

kr.
kr.
kr.

6.850,00
0,00
6.850,00

Udgifter:
Øl, vand og is til generalforsamlingen 2011
Halloween år 2011
Vinsmagning i april
Fastelavn 2012
Velkomstgave til nr. 10
Velkomstgave til nr. 18, stuen
Hjemmesiden
Container i efteråret 2011
Container i foråret 2012
I alt

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

438,45
250,00
456,50
415,00
60,00
60,00
135,00
1.100,00
1.250,00
4.164,95

Saldo:
Overført fra august 2011
Indtægter 2011/2012
Udgifter 2011/2012
Saldo august 2012

kr.
kr.
kr.
kr.

10.253,65
6.850,00
-4.164,95
12.938,70

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

på valg
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)
Michael (10)

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næste bestyrelsesmøde.
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4) Tidspunkt for sommerfest 2013 samt etablering af festudvalg
Næste års sommerfest / gadefest er fastsat til lørdag den 24. august 2013.
Det gamle festudvalg:
Ane (17) arrangerede Halloween.
Husam (4) arrangerede fastelavn.

Det nye festudvalg for sommerfesten 2013:
Dorte (10)
Marianne (12)
Birgitte (19)
Birthe (21)
Inger (22)
Karin (35)

Der blev ikke aftalt noget vedrørende Halloween og fastelavn – så meld ind, hvis du/I er interesseret.

5) Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
a) Indkøb af ekstra julelyskæder
(1 stk. pr træ, så der i alt hænger 4 kæder pr træ). Pris ca. 1200-1500 kr.
Vedtaget.
b) Afholdelse af jubilæumsgadefest (20 år) i 2013.
Hertil søges festudvalg, der kan gøre denne dag/aften til noget særligt.
Bestyrelsen foreslår at støtte dette arrangement med 6000 kr.
Vedtaget.

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

7) Evt.
Lastbiler på gaden:
Hans (7) har observeret i dagtimerne, at en del lastbiler kører gennem gaden. Hvis de er fra Dalumcentret
har de ikke lov. Hans noterer i den nærmeste fremtid, hvilke lastbiler det drejer sig om og hvornår (evt. via
foto), og bestyrelsen tager så efterfølgende kontakt med Dalumcentret.

Telt, borde og stole:
Birgitte & Jan i nr. 11 og Karin i nr. 35 vil godt finde husly til telt, borde og stole inden 1. marts 2013. Hvordan
det bliver delt, og hvordan reservationerne kommer til at foregå, arbejdes der på.
Indtil videre foregår reservation af tingene som hidtil ved at kontakte Leif.

”August”:
August blev i år uddelt til Leif som tak for arbejdet med at huse telt, borde og stole hidtil.
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