Gadeforeningen Jernbane Allé’s generalforsamling
den 19. august 2017 hos Kristina og Nikolaj i nr. 3b.
Fremmødte: Ca. 12 voksne.

1) Formandens beretning:
Ved Jesper Olsen på vegne af Knud

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

Julelys i træer:
Traditionen tro blev der sat julelys op i gadens 5 træer i starten af december og taget ned i januar.
Der er igen indkøbt 4 nye kæder i år.

Gadens bede:
Tak til Bente i nummer 23, som har haft kontakt med kommunen, med det resultat at kommunen har plantet
nye blomster i bedene. Bente har lovet at følge op på, at kommunen også klipper træerne som lovet.

Lokalhistorisk forening:
Jan fik kontakt med lokalhistorisk forening, som kom 3 personer og fortalte om gamle dage i Jernbane Allé.
Vi startede på gaden og afsluttede på Dalum bibliotek. Stor deltagelse og de ”gamle” på gaden havde også
mange gode historier at supplere med.

Fastelavnsfest:
Grundet manglende tilbagemelding inden fristen, blev fastelavn hos Hussam aflyst i år. Vi må næste år
opfordre folk til at komme ud af busken inden tidsfristen.

Container:
Container til haveaffald var her igen i efterårsferien, i påsken og til Skt. Hans.

Hjemmesiden:
www.jernbane-alle.dk.
Er blevet lidt dyrere at benytte da redigeringsprogrammet ikke længere er gratis – ekstra 40 kr/måned.
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. I forbindelse med foredrag om gamle dage afholdt af lokal
historisk forening, lovede vi til gengæld at tage billeder af alle huse til arkivet. Dette er gjort, og vil inden
længe også være at finde under galleriet.
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 8 reservationer i 2017, så tingene bliver brugt – dog mindre end sidste år.
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 stadig må låne plads i skuret.

Julefrokost:
Blev afholdt hos Michael, med stor deltagelse.
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2) Regnskabsgodkendelse
Nedenstående regnskab blev gennemgået og godkendt:

Årsregnskab
År 2016/17
Overført fra 2015/16

kr.

10.879,82

Indtægter
Kontingent
Indtægter i alt

kr.

7.500,00
18.379,82

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

448,25
845,76
336,00
448,00
693,00
1.693,75
1.500,00
1.875,00

Udgifter
Div. indkøb til generalforsamlingen 2016 (øl, vand,
blomster)
Indkøb af lyskæder
Bårebuket
Foredrag om gamle dage
Hjemmesiden
Container i efteråret 2016
Container april 2017
Container i juni 2017
Udgifter i alt

Saldo

7.839,76

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

Hussam Sheta, nr. 4, på valg (ønsker ikke genvalg)
Lars Madsen, nr. 12, på valg (ønsker ikke genvalg)
Mads Byskov Grønhøj, nr. 13, på valg - genopstiller
Knud Pedersen, nr. 22, på valg - genopstiller
Lars Hansen, nr. 28, på valg - genopstiller
Kristina Rise, nr. 3b, ikke på valg
Michael Fjeldsted, nr. 10, ikke på valg
Jan Christensen, nr. 11, ikke på valg
Mikkel Qvist Nielsen, nr. 17, ikke på valg
Jesper Olsen, nr. 24, ikke på valg

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

Kristina Rise (3b)
Michael Fjeldsted (10)
Jan Christensen (11)
Mads Byskov Grønhøj (13)
Mikkel Qvist Nielsen (17)
Nadia (20)
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 2018 samt etablering af festudvalg
Næste års sommerfest / gadefest blev ikke fastsat på generalforsamling. Bestyrelsen sætter en dato – enten
lørdag den 18. eller 25. august 2018.
De nye festudvalg 2018:
Fastelavn:
-

Husam (4)

Sommerfesten:
-

Kristina Rise (3b)
Birthe (21)
Stine (25)
Halloween:
Kristina Rise (3b)

5) Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
a) Ændring af §3 i vedtægterne (nyt markeret med fed):
§ 3 Medlemmer
Som medlemmer af foreningen kan optages alle beboere, dvs., parcelhusejere,
ejerlejligheds ejere, lejere m.v., med adresse på Jernbane Allé, samt Dalumvej 76b,
76c og 76d.
Hver husstand, som har betalt kontingent, har én stemme.
Vedtaget (9 husstande var repræsenteret – alle stemte for)
Ingen forslag fra medlemmerne

6) Kontingent fastsættelse
På generalforsamlingen blev det vedtaget at bibeholde de 250 kr. pr år, da det skønnes, at budgettet er i
balance.
Vedtaget.

7) Evt.
Solsikkekonkurrencen blev i år vundet af Nadia – Tillykke. Formanden måtte nøjes med en sidste plads.
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August blev i år uddelt til Laurids, som vinder af årets sommerkonkurrence (yngste repræsentant).
Tak til Lars H for tilrettelæggelsen af konkurrencen: find 10 fejl, gæt en lort, hent legoklodser på tid,
petanque, stige-golf, kroket, mm.
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