Gadeforeningen Jernbane Allé’s generalforsamling
den 20. august 2016 hos Birgitte og Jan i nr. 11.
Fremmødte: Ca. 15 voksne.

1) Formandens beretning:
Ved Knud

Kontingent:
250 kr. pr husstand blev indbetalt i efteråret. 34 hustande har betalt efter et par rykkere – men fuldt hus.
(Kun 150 kr. til dem der leverer strøm til julelysene).

Vinaften:
Michael’s kammerat, Vinekspert Claus Hindkær, kom og fortalte om den nye trend inden for vin. 13 deltog i
en hyggelig november aften hos Nicolaj i nr 3. Tak til Nicolaj for at vi måtte komme indenfor.
www.wine-direct.dk.

Julelys i træer:
Blev som sædvanlig sat op i gadens 5 træer i starten af december og taget ned i januar. Det koster lidt
”stikkeri”, men er det hele værd, når vi ser resultatet.
Der er indkøbt 5 nye kæder i år.

Fastelavnsfest:
Bettina og Hussam lagde igen hus til fastelavnsfesten. Udklædte børn, tøndeslagning i garagen og
efterfølgende masser af kager. 9-10 børn, så det går igen fremad med den unge generation. Tak til Bettina
og Hussam.

Container:
Container til haveaffald var her i efterårsferien, i påsken og til Skt. Hans. Den bliver flittigt brugt, men vi kan
nøjes med en tømning pr gang.

Hjemmesiden:
Er aktiv på 8. år: www.jernbane-alle.dk.
Nicolaj i nr. 3 styrer Facebook gruppen – 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:
Indtil videre er der 14 reservationer i 2016, så tingene bliver brugt.
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.
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!
Tak til Teis og Sine for at vi må låne plads i skuret.

Julefrokost:
Blev til en påskefrokost og holdt hos formanden, så nye ting kom på programmet: sild, fiskefilet, postej, laks,
andelår, lam med mere .

Kano:
Kano bliver brugt, men ikke så meget ud fra det der er reserveret på kalenderen i kælderen hos Bente. Tak
til Bente for husly af kano og veste.
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Hundelortekampagne:
Nogle på gaden er meget plaget af hundelorte i forhaven, hvorfor vi lige har afholdt
en humoristisk kampagne på gaden. Så må vi se om det hjælper. Tak til de 19, der
lagde forhaver til.

Snerydning:
Jesper Kaysen har undersøgt, hvad det vil koste at få ryddet fortovet for sne om
vinteren. Ca. 1100-1200 kr, med mulighed for nedregulering, hvis vinteren bliver
grøn. Kun 2 meldte positivt tilbage, så det blev ikke til noget.

2) Regnskabsgodkendelse
Nedenstående regnskab blev gennemgået og godkendt:
Indtægter:
Kontingent 2015/2016
Renter
Indtægter i alt

kr.
kr.
kr.

7.850,00
0,00
7.850,00

Udgifter:
Div. indkøb til generalforsamlingen 2015 (Øl, vand, blomster)
Div. Indkøb til gadefesten
Gave for lån af haven
Nye julelys (5 stk. lyskæder)
Bårebuket
Fastelavn år 2016
Velkomstgave til nr. 20, 23 samt 18.st
Vinaften
Hjemmesiden
Container i efteråret 2015
Container i april 2016
Container i juni 2016
I alt

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

279,09
264,30
461,00
1311,39
300,00
408,90
157,00
352,00
213,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
8.247,49

Saldo:
Overført fra august 2015
Indtægter 2015/2016
Udgifter 2015/2016
Saldo august 2016

kr.
kr.
kr.
kr.

11.272,31
7.850,00
-8.247,49
10.879,82
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3) Valg af ny bestyrelse
Den gamle bestyrelse:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hussam Sheta, (4), ikke på valg
Michael Fjeldsted (10), på valg
Jan Christensen (11), på valg
Lars Madsen (12), (kasserer) ikke på valg
Mads Byskov Grønhøj (13), ikke på valg
Mikkel Qvist Nielsen (17), på valg
Knud Pedersen (22), (formand) ikke på valg
Jesper Olsen (24), på valg
Lars Hansen (28), ikke på valg

Den nye bestyrelse:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kristina Rise (3b)
 NY
Hussam Sheta (4)
Michael Fjeldsted (10)
Jan Christensen (11)
Lars Madsen (12)
Mads Byskov Grønhøj (13)
Mikkel Qvist Nielsen (17)
Knud Pedersen (22)
Jesper Olsen (24)
Lars H. (28)

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næste bestyrelsesmøde.
PS: vi er flere end de 5 som vedtægterne foreskriver, men har valgt at ignorere forseelsen.

4) Tidspunkt for sommerfest 2017 samt etablering af festudvalg
Næste års sommerfest / gadefest er fastsat til lørdag den 19. august 2017.
De nye festudvalg 2017:
Fastelavn:
-

Husam (4)

Sommerfesten:
-

Kristina Rise (3b)
Stine (25)

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 budgettet er i balance.
Vedtaget.

7) Evt.
Varme i teltet: Bestyrelsen overvejer indkøb af el varmer/gas ovn.
Det blev vedtaget at spørge beboerne i rækkehusene på nordsiden af Jernbane Allé med adresse på
Dalumvej, om de har lyst til at være med. (Efter ønske fra en af beboerne).
Historisk aften: Bestyrelsen vil arbejde videre med at arrangere en aften, hvor
lokalarkivet kommer og fortæller om gamle dage på Jernbane Allé. Hvis I har
plads til et sådan arrangement (15-20 mand) så kontakt en fra bestyrelsen.
August blev i år uddelt til Knud som vinder af årets
solsikkekonkurrence på 285 cm. Mikkel fik sølv med
210 cm. Én blev saboteret af sønnen i ”savealderen”,
én gav masser af gødning men glemte at vande og
andre fik ”mindreværdskomplekser”, da naboens var
større 
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