Gadeforeningen Jernbane Allé’s generalforsamling
den 24. august 2013 hos Birgitte og Lars i nr. 19.
Fremmødte: ca. 30 (mon det skyldtes kagekonkurrencen? I hvert fald ikke øllerne)

1) Formandens beretning:
Ved Knud

Kontingent:
250 kr. pr husstand blev indbetalt i efteråret. 33 medlemmer har betalt – 4 flere end sidste år.

Fastelavnsfest:
Bettina og Hussam lagde igen hus til fastelavnsfesten. Udklædte børn, tøndeslagning i garagen og
efterfølgende masser af kager. Godt besøgt af både voksne og børn, godt at se der stadig er børn i gaden.
Stor tak til Bettina og Hussam.

Skt. Hans aften:
Vi holdt Skt. Hans med grill i haven hos Karin inden vi gik ned på engen. I regnvejr .
Vi var vel ca. 20 stykker.

Julelys i træer:
Blev som sædvanlig sat op i gadens 5 træer i starten af december og taget ned i januar. Nu med 4 kæder på
hvert træ.

Container:
Container til haveaffald var her i efterårsferien og i påsken. Vi snakker tit om vi skal have en ekstra tømning,
men har indtil nu nøjes med en gang. Se eventuelt under punkt 7.

Hjemmesiden:
Er aktiv på 5. år: www.jernbane-alle.dk.
Nyeste medlemsliste er lagt på hjemmesiden, og listen med e-mails er beskyttet med kode (password:
623623).

Telt, borde og stole:
Karin har overtaget opbevaringen af teltet, bordene og stolene, og reservationerne er lagt på hjemmesiden –
dog sådan at Karin stadig skal kontaktes inden for en aftale.
Party-telt (5x8 meter), 32 stole og 5 borde.
HUSK: Når der hentes eller tilbageleveres telt / borde / stole i skuret hos Karin, så sørg for at sætte
plæneklipperen på plads og lukke døren til skuret igen !

Julefrokost:
Blev holdt hos Lars Blæsbjerg, og traditionen tro bestod menuen af sild, fiskefilet, postej, medister,
flæskesteg blodpølse, ris á la mande og kirsebær sauce.

Portvinsaften:
Fredag den 25. april var Lars Blæsbjerg vært for en omgang portvinsmagning: Tawny, Ruby, Colheita, LBV,
Vintage character og 10 års Tawny.
Vi fik tapas fra den lokale Gourmetbiksen.
En hyggelig aften hvor der blev snakket om portvin og om alt muligt andet.
Inger blev aftenens vinder i konkurrencen om at gætte priser – tillykke.

Å-sti langs Dalum Papirfabrik:
Det startede med noget, der kaldes Velfærdseksperimentarium Dalum, som Lilian gjorde os opmærksom på.
Et forslag om at vi som gade selv sørger for beskæring af træer, mod at kommunen planter bøgehæk under
de 5 vejtræer – som et forsøg over 2-3 år. Vi drøftede det i bestyrelsen og vendte tommelfingeren nedad.
Formanden deltog dog i møderne på Dalum Bibliotek, og der blev nedsat en gruppe med interesse i at lave
en cykel/gå sti fra Skovalléen til Dalumvej langs åen – en fortsættelse af å-stien. Anders Berthelsen blev
interesseret og fik Fyens Stifttidende til at skrive en artikel. Der arbejdes stadig på sagen – men det kan godt
tage tid. Følg med på dinide.odense.dk eller www.jernbane-alle.dk.
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2) Regnskabsgodkendelse
Nedenstående regnskab blev gennemgået og godkendt
Indtægter:
Kontingent 2012/2013
Renter
Indtægter i alt

kr.
kr.
kr.

8.000,00
0,00
8.000,00

Udgifter:
Øl, vand og is til generalforsamlingen 2012
August
Blomster til lån af haven
Nye julelys
Portvinsmagning i april 2013
Fastelavn 2013
Sct. Hans aften 2013 (grillbriketter og is)
Velkomstgave til nr. 18, stuen
Velkomstgave til nr. 17
Hjemmesiden
Container i efteråret 2012
Container i foråret 2013
I alt

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

387,65
203,00
129,00
899,75
479,00
265,00
120,00
53,00
50,00
225,00
1.288,00
1.600,00
5.599,40

Saldo:
Overført fra august 2012
Indtægter 2012/2013
Udgifter 2012/2013
Saldo august 2013

kr.
kr.
kr.
kr.

12.938,70
8.000,00
-5.599,40
15.339,30

Bemærk: de bevilgede 6000 kr til sommerfesten 2013 p.gr.a. 20 års jubilæet er ikke medregnet.

3) Valg af ny bestyrelse
Den gamle bestyrelse:
Jan Christensen (11)
Jesper Olsen (24)
John Pedersen (6)
Michael Fjeldsted (10)
Knud Pedersen (22), formand
Lars Madsen (12), kasserer
Lars Blæsbjerg (16),

ikke på valg
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)
Michael Fjeldsted (10)
Hussam Sheta (4)

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næste bestyrelsesmøde.
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4) Tidspunkt for sommerfest 2014 samt etablering af festudvalg
Næste års sommerfest / gadefest er fastsat til lørdag den 23. august 2014.
Det gamle festudvalg:
Fastelavn:
-Husam (4)

Sommerfesten:
-Birgitte (19)
-Birthe (21)
-Inger (22)
-Karin (35)

De nye festudvalg 2014:
Fastelavn:
-Husam (4)

Sommerfesten 2014:
-Birgitte (19)
-Birthe (21)
-Inger (22)
-Trine (31)
-Karin (35)

Der blev ikke aftalt noget vedrørende Halloween – så meld ind, hvis du/I er interesseret.
(Der blev nævnt, at nr. 3 måske vil holde Halloween ?)

5) Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
a) Indkøb af ekstra julelyskæder
(1 stk. pr træ, så der i alt hænger 5 kæder pr træ). Pris ca. 1000 kr.
Vedtaget.

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

7) Evt.
Stillads: Skal vi have et stillads i gaden på ca. 3 meter (5 meters arbejdshøjde)?
3 meter er vistnok max højden i henhold til Arbejdstilsynet.
Jesper Kaysen tjekker prisen på leje af lift i weekenden – han kan måske få et tilbud til gaden, som er så
billigt, at det ikke kan betale sig at arbejde med stillads. Bente i nr. 30 har muligvis plads i kælderen
afhængig af størrelsen. Bestyrelsen følger op på sagen, evt. via en afstemning i gaden.

Container: Skal vi have flere tømninger af containeren for at undgå containerræs?
Skal vi have en tredje tømning ved Skt. Hans? Bestyrelsen følger op på sagerne.

Bøgehæk under de 5 træer: Forslaget, med at lade kommunen plante bøgehæk mod at vi selv
klipper træerne i 2-3 år, tages op igen i bestyrelsen – evt. med afstemning i gaden.

”August”:
August blev i år uddelt til Maria og Lars i nr. 28 for bedste kage – TILLYKKE.
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