Gadeforeningen Jernbane Allé’s generalforsamling
den 23. august 2014 hos Birgitte og Jan i nr. 11.
Fremmødte: 13 voksne.

1) Formandens beretning:
Ved Knud

Kontingent:
250 kr. pr husstand blev indbetalt i efteråret. 32 medlemmer har betalt – næsten fuldt hus.

Halloween:
Kristina og Nicolaj tog traditionen med Halloween op igen. Arrangementet var godt besøgt. Stor tak til
Kristina og Nicolaj for arrangementet.

Julelys i træer:
Blev som sædvanlig sat op i gadens 5 træer i starten af december og taget ned i januar. Vi har nu 5 kæder i
hvert træ - det maksimale systemet kan klare.

Fastelavnsfest:
Bettina og Hussam lagde igen hus til fastelavnsfesten. Udklædte børn, tøndeslagning i garagen og
efterfølgende masser af kager. Ikke så mange, men der er flyttet nye børn til gaden, så det skal nok gå
fremad. Stor tak til Bettina og Hussam.

Besøg på Nonneklosteret:
Hussam aftalte et besøg på Dalum Nonnekloster 24. maj, og vi drog 16 personer afsted. De havde ikke helt
styr på vores besøg, men vi fik da set den velholdte have, dyrene omkring, kartoffelkælderen, kirken mm.

Skt. Hans aften:
Vi holdt Skt. Hans med grill i haven hos Inger og Knud inden vi gik ned på engen.
Vi var kun ca. 10 stykker.

Container:
Container til haveaffald var her i efterårsferien, i påsken og til Skt. Hans. Vi prøvede i år med en ekstra
tømning ved Skt. Hans, og den blev flittigt brugt, men ikke så fyldt som ved de 2 andre.

Hjemmesiden:
Er aktiv på 6. år: www.jernbane-alle.dk. Diverse billeder bliver lagt op i galleriet – se selv.
Nyeste medlemsliste er lagt på hjemmesiden, og listen med e-mails er beskyttet med kode (password:
623623).

Telt, borde og stole:
Teis og Sine (har lejet Karins hus) opbevarer teltet, bordene og stolene. Reservationerne er lagt på
hjemmesiden – dog sådan at Knud 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 Teis/Sine, så sørg for at sætte
plæneklipperen på plads og lukke døren til skuret igen !

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

Stillads:
Der blev sidste år igen spurgt til stillads, og vi har drøftet det i bestyrelsen. Hos Delphin kan stillads lejes for
250 kr pr dag og 760 kr pr dag for lift. Vi har valgt ikke at gøre mere ved det, da behovet vurderes at være
lavt, og da et stillads kræver en del plads til opbevaring.
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Bøgehæk under de 5 træer:
Der var et forslag fra sidste år, om vi skal plante bøgehæk under de 5 vejtræer med hjælp fra kommunen, og
til gengæld selv sørge for at få dem klippet. Vi drøftede det i bestyrelsen, og kom frem til at det nok blev
bestyrelsen, der kom til at stå for klipningen, da ingen meldte sig til klipning af de 5 store træer i efteråret. Så
forslaget droppet.

Å-sti langs Dalum Papirfabrik:
Formanden har deltaget i forskellige møder på Dalum Bibliotek. Kommunens embedsmænd har besluttet at
By- og Kulturudvalget skal orienteres om ideerne i løbet af efteråret, og derefter starter en politisk debat om,
hvilke muligheder for finansiering af projektet, der skal arbejdes videre med. Det tager tid, men det går
fremad 

2) Regnskabsgodkendelse
Nedenstående regnskab blev gennemgået og godkendt:
Indtægter:
Kontingent 2013/2014
Renter
Indtægter i alt

kr.
kr.
kr.

7.750,00
0,00
7.750,00

Udgifter:
Div. indkøb til generalforsamlingen 2013 (Øl, vand, blomster)
Gris til grillen
Brænde til grillen
Is til gadefesten
Nye julelys
Halloween
Fastelavn 2014
Besøg hos Dalumkloster
Velkomstgave til nr. 13
Velkomstgave til nr. 18, st
Velkomstgave til nr. 35
Gave til John ved udtrædelse af bestyrelsen
Hjemmesiden
Container i efteråret 2013
Container i april 2014
Container i juni 2014
I alt

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

675,00
4.600,00
424,75
900,00
845,00
209,95
333,55
300,00
50,00
60,00
50,00
140,00
213,00
1.500,00
1.537,50
1.500,00
13.338,75

Saldo:
Overført fra august 2013
Indtægter 2013/2014
Udgifter 2013/2014
Saldo august 2014

kr.
kr.
kr.
kr.

15.339,30
7.750,00
-13.338,75
9.750,55

3) Valg af ny bestyrelse
Den gamle bestyrelse:
Hussam Sheta (4)
Michael Fjeldsted (10)
Jan Christensen (11)
Lars Madsen (12), kasserer
Lars Blæsbjerg (16),
Knud Pedersen (22), formand
Jesper Olsen (24)

ikke på valg
på valg
på valg
ikke på valg
stiller ikke op
ikke på valg
på valg

Den nye bestyrelse:
Hussam Sheta (4)
Michael Fjeldsted (10)
Jan Christensen (11)
Lars Madsen (12)
Mikkel Qvist Nielsen (17)
Knud Pedersen (22)
Jesper Olsen (24)

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næste bestyrelsesmøde.
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4) Tidspunkt for sommerfest 2015 samt etablering af festudvalg
Næste års sommerfest / gadefest er fastsat til lørdag den 22. august 2015.
Det gamle festudvalg:
Fastelavn:
-Husam (4)

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

De nye festudvalg 2015:
Fastelavn:
-Husam (4)

Sommerfesten 2015:
Ingen er valgt, men bestyrelsen laver en brugerundersøgelse af, hvad folk ønsker af en sommerfest.

5) Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
a) Containeren bliver tømt 2 gange årligt (efterårsferien og påsken) eller
b) Containeren bliver tømt 3 gange årligt (efterårsferien, påsken og Skt. Hans)
b) blev vedtaget.

6) Kontingent fastsættelse
Bestyrelsen foreslog at bibeholde de 250 kr. pr år, da det skønnes at de 3 container tømninger kan klares
inden for budgettet.
Vedtaget.

7) Evt.
Vinduespudsning:
Jan havde tilbud med fra ”Clean Vinduespolering”, hvor vi får rabat jo flere vi går sammen. Priserne er
konkurrence dygtige, og tilbuddet vil snarest igen blive sendt rundt til alle hustande.

Kano:
Trænger til at blive repareret. Bestyrelsen ser på det.

Nabohjælp:
Efter Karin’s 2 indbrud, fik hun politiet til at komme med gode præventive råd. Hvis vi kan samle en større
flok, vil politiet gerne gøre det for gaden.

Dansk Røde Kors:
Mikkel kender en lokal afdeling af Dansk Røde Kors, der gerne henter gamle møbler til genbrug. Mere
information findes på: www.genbrug.nu.

”August”:
August blev ikke uddelt i år, da ingen havde gjort sig fortjent på hverken den gode eller ”dumme” måde .
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