Gadeforeningen Jernbane Allé’s generalforsamling
den 22. august 2015 hos Birgitte og Jan i nr. 11.
Fremmødte: Ca. 10-15 voksne.

1) Formandens beretning:
Ved Knud

Kontingent:
250 kr. pr husstand blev indbetalt i efteråret. 32 hustande har betalt – igen næsten fuldt hus.
(Kun 150 kr. til dem der leverer strøm til julelysene).

Julelys i træer:
Blev som sædvanlig sat op i gadens 5 træer i starten af december og taget ned i januar. Vi har 5 kæder i
hvert træ - det maksimale systemet kan klare.
Vi har købt 4 nye kæder til træet ud for Ingeborg, da de gamle gik i stykker sidste vinter.
Og vi får ofte positive tilbagemeldinger 

Fastelavnsfest:
Bettina og Hussam lagde igen hus til fastelavnsfesten. Udklædte børn, tøndeslagning i garagen og
efterfølgende masser af kager. Ca. 7 børn og dobbelt så mange voksne, så det går fremad. Stor tak til
Bettina og Hussam.

Container:
Container til haveaffald var her i efterårsferien, i påsken og til Skt. Hans. Vi prøvede igen i år med en ekstra
tømning ved Skt. Hans, og den blev flittigt brugt.

Hjemmesiden:
Er aktiv på 7. år: www.jernbane-alle.dk. (Ca. 17 besøgende pr dag).
Er som noget nyt lavet i en mobil version – men med samme indhold.
Nicolaj i nr. 3 har lavet en Facebook gruppe – link kan findes på hjemmesiden under Links -

https://www.facebook.com/groups/666020733510979/
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 i nr. 35 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.
Der er indkøbt 4 stole, da der forsvandt nogle i efteråret .
Tingene er låst inde og nøgle findes hos Teis/Sine og Knud i nr. 22.
HUSK: Når der hentes eller tilbageleveres telt / borde / stole i skuret hos Teis/Sine, så sørg for at sætte
plæneklipperen på plads og låse døren til skuret igen !

Julefrokost:
Blev holdt hos formanden, og nye ting kom på programmet i år – menuen bestod af sild, fiskefilet, postej,
laks, andebryst, tarteletter, jule-frikadeller, ris á la mande og kirsebær sauce .

Spørgeskema:
Vi lavede et spørgeskema, som blev uddelt i efteråret.
Vi spurgte til sommerfesten, aktiviteter på gaden m.m.
Der var kun 6 tilbagemeldingerne på skemaet med forskellige meninger, så ikke nogen entydig konklusion.
Ikke andet at folk enten er ligeglade eller tilfredse.

Kano:
Kano er blevet repareret og nyt stativ lavet.
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Å-sti langs Dalum Papirfabrik:
Vi har de seneste år arbejdet for en å-sti langs Dalum Papirfabrik, og nedenfor en status:
Bo Seidelin Hune, Landskabsarkitekt, Odense Kommune, 25-02-2015:
Byplan har i løbet af 2014 været i dialog med de forskellige ejere af området ved Dalum Papirfabrik.
Stierne og de rekreative muligheder langs Odense Å har været drøftet med ejerne, sammen med deres øvrige ønsker for brugen af
arealerne.
By og Kulturudvalget har d. 9/12 2015 indstillet, at der laves en helhedsplan for hele området ved Dalum Papirfabrik. En helhedsplan
skal også behandle rekreative arealer og stiforbindelser i området.
I forbindelse med By og Kulturudvalgets behandling af sagen, blev udvalget orienteret om, hvordan nye offentlige stier kan skabe en
sammenhængende Å-sti mellem Fruens Bøge og Dalumgård. De blev også orienteret om, at ønsket om stier på Dalum Papirfabriks
arealer er rejst af borgere i Dalum i forbindelse med afholdelses af Velfærdseksperimentariet i Dalum, besigtigelser, borgermøder og
Dalum-dagen i 2013 og 2014.
Aktuelt er arbejdet med at udarbejde en helhedsplan for området igangsat af grundejerne. Helhedsplanen vil danne grundlag for
planlægning af anvendelse og udbygning af området, herunder for den fremtidige placering af stier. I forbindelse med
planlægningen vil borgerne få mulighed for at kommentere, i første omgang i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til
kommuneplan i sidste halvår af 2015.

Lidt bonus fra ”anonym” kilde i kommunen (21. august):
- Fjerne opstemning ved papirfrabrikken: For at sikre en mere effektiv faunapassage, men da Odense
Å er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde skal der laves forskellige undersøgelser,
som forventes færdig i efteråret 2015.
- Andre forhold: lodsejernes holdning, fredningen af Odense Å, kulturhistoriske interesser,
vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, naturfredningsforeningen, sportsfiskerne og offentligheden
generelt.
- Anslået pris: ca. 8 mio. kr., hvor halvdelen går til en bro.
- Vandområdeplanen forventes vedtaget slut december.
Som tidligere sagt - det tager tid, men det går fremad – og sagen er endnu ikke syltet 

2) Regnskabsgodkendelse
Nedenstående regnskab blev gennemgået og godkendt:
Indtægter:
Kontingent 2014/2015
Renter
Indtægter i alt

kr.
kr.
kr.

7.750,00
0,00
7.750,00

Udgifter:
Div. indkøb til generalforsamlingen 2014 (Øl, vand, blomster)
Is til gadefesten
Blomster for lån af haven
Nye julelys
Wirelås
Fastelavn år 2015
Velkomstgave til nr. 16
Gave til Lars i nr. 16 ved udtrædelse af bestyrelsen
Hjemmesiden
Container i efteråret 2014
Container i april 2015
Container i juni 2015
I alt

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

173,00
50,00
120,00
560,24
30,00
230,00
50,00
184,50
213,00
1.500,00
1.575,50
1.537,00
6.223,24

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

kr.
kr.
kr.
kr.

9.750,55
7.750,00
-6.223,24
11.277,31

Referat fra generalforsamlingen i Gadeforeningen Jernbane Allé - 22. august 2015

Side 2 / KP

3) Valg af ny bestyrelse
Den gamle bestyrelse:
o
o
o
o
o
o
o

Hussam Sheta, nr. 4, på valg
Michael Fjeldsted, nr 10, ikke på valg
Jan Christensen, nr 11, ikke på valg
Lars Madsen, nr 12, (kasserer) på valg
Mikkel Qvist Nielsen, nr 17, ikke på valg
Knud Pedersen, nr 22, (formand) på valg
Jesper Olsen, nr 24, ikke på valg

Den nye bestyrelse:
Hussam Sheta (4)
Michael Fjeldsted (10)
Jan Christensen (11)
Lars Madsen (12)
Mads Byskov Grønhøj (13)  NY
Mikkel Qvist Nielsen (17)
Knud Pedersen (22)
Jesper Olsen (24)
Lars H. (28)
 NY

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næste bestyrelsesmøde.

4) Tidspunkt for sommerfest 2016 samt etablering af festudvalg
Næste års sommerfest / gadefest er fastsat til lørdag den 20. august 2016.
Det gamle festudvalg:
Fastelavn:
-Husam (4)

Sommerfesten:
Ingen

De nye festudvalg 2016:
Fastelavn:
-Husam (4)

5) Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen / fra medlemmerne:
- ingen

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.
Snerydning: Jesper Kaysen undersøger, hvad det vil koste at få ryddet fortovet for sne om vinteren.
Kontakter ”Villy”, som nu ordner Ingeborgs fortov.

”August”:
August blev i år uddelt til Carl Emil, Birgitte og Jan for at vinde årets fight ved sommerfesten. Tillykke.
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