Gadeforeningen Jernbane Allé’s generalforsamling
den 18. august 2018 hos Nadia og Rasmus i nr. 20.
Fremmødte: Ca. 9 voksne.

1) Formandens beretning
Ved Nadia på vegne af Knud

Nyt fra kasseren:
Mads har efterhånden fået kontingenterne i hus. Der mangler et par enkelte som måske kan forvente en lille
notits fra kasseren.

Vinsmagning Vinoble:
Nyt vinsmagningsarrangement er på programmet. God succes sidste år, så meld endelig til igen i år, det
bliver godt og hyggeligt. Invitation følger.

Halloween:
Lille halloweenfest blev stablet på benene. Vi må se om, der bliver sendt indbydelser ud igen.

Julelys i træerne som trænger til beskæring:
Eftersom vi nok ikke kan regne med at kommunen kommer og barberer de fine træer, så må vi gøre det selv.
Det foreslås, at dem som kan, møder op ved nr. 20 d. 14. oktober. (første søndag i efterårsferien) Nr. 18, 20
og 22 er klar, men vi kunne godt lige bruge et par ekstra hænder. Der bliver serveret vafler til de fremmødte,
og så er det ellers bare med at skære grene.
Julelysene er fundet og der er givet accept til at købe nogle lidt dyrere af slagsen. Det gør Nadia.
I år sætter vi julelys op d. 25/11 og ned igen søndag d. 29/1.

Fastelavnsfest:
Endnu engang var der fastelavn med flot udklædte børn og dejligt kagebord! Vi satser stærkt på, at det sker
igen.

Container:
Container til haveaffald bliver bestilt igen til uge 42 i vanlige 10 dage. Der er kommet regler omkring skiltning
og reflekser på containeren, som leverandøren lige skal mindes om at have korrekt opsat, da vi ellers får en
bøde for det.

Hjemmesiden:
www.jernbane-alle.dk.
Kører på 10’ende år, og kan måske godt trænge til en overhaling, når jeg eller en anden en dag får god tid 
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:
Tingene bliver stadig brugt flittigt.
Teltet, bordene og stolene bliver nu opbevaret i kælderen hos Bente i nr. 30.
Tingene kan hentes og leveres tilbage mellem 9:00 og 21:00.
Reservationerne er lagt på hjemmesiden – dog sådan at Knud skal kontaktes inden for en aftale.
Party-telt (5x8 meter), 32 stole og 5 borde.
Tak til Bente for at vi må låne plads i kælderen.

Julefrokost:
Vi ser frem til julefrokost igen.

Grønt område bag Papirfabrikken:
Hurra for Knud og de andre formænd for at kæmpe for bevaringen af det grønne område. Det er vi alle glade
for.
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2) Regnskabsgodkendelse
Nedenstående regnskab blev gennemgået og godkendt:

Årsregnskab
År 2017/18
Overført fra 2016/17

kr.

10.540,06

Indtægter
Kontingent
Indtægter i alt

kr.

6.250,00 *
16.790,06

Udgifter
Div. indkøb til generalforsamlingen 2017 (øl, vand,
blomster)
Gadefest 18, solsikke konkurrence, vin til
Lars/Hussam
Varmeblæser + div, aug 17
Julegløgg nov 17
Fastelavn feb 18
Vin til nr 33
Hjemmesiden + domæne
Container i efteråret 2017
Container april 2018
Container i juni 2018
Vin til Knud & Ingers sølvbryllup

kr.

310,60

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

548,52
418,95
391,00
546,68
50,00
698,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00
198,00

Udgifter i alt

Saldo

8.786,75

kr.

8.003,31

*5 mangler at betale kontingent for 17/18.
2550 kr er indbetalt for 18/19 (men ikke medtaget i ovenstående regnskab)
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3) Valg af ny bestyrelse
Den gamle bestyrelse:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mads Byskov Grønhøj, nr. 13, ikke på valg
Nadia Stokbæk Pedersen, 20, ikke på valg
Knud Pedersen, nr. 22, ikke på valg
Lars Hansen, nr. 28, ikke på valg
Kristina Rise, nr. 3b, på valg
Michael Fjeldsted, nr. 10, på valg – genopstiller ikke
Jan Christensen, nr. 11, på valg
Mikkel Qvist Nielsen, nr. 17, på valg
Jesper Olsen, nr. 24, på valg – genopstiller?

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

Mads Byskov Grønhøj, nr. 13
Nadia Stokbæk Pedersen, 20
Knud Pedersen, nr. 22
Lars Hansen, nr. 28
Kristina Rise, nr. 3b
Jan Christensen, nr. 11
Mikkel Qvist Nielsen, nr. 17
Jesper Olsen, nr. 24

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 2019 samt etablering af festudvalg
Næste års sommerfest / gadefest blev ikke fastsat på generalforsamlingen. Bestyrelsen sætter en dato –
enten lørdag den 17. eller 24. august 2019.
Bestyrelsen har været lidt sløv i optrækket, hvorfor vi har valgt at udsætte årets fest og give den fuld skrue til
næste år. Hvis der skulle være nogen som kunne få lyst til at give et nap med i arrangeringen af festen anno
2019, så giv besked.

5) Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
Gentag vinsmagning!!
Ellers ingen forslag fra medlemmerne.

6) Kontingent fastsættelse
På generalforsamlingen blev det vedtaget at bibeholde de 250 kr. pr år.
Vedtaget.

7) Evt.
August blev i år uddelt til ”det tørre sommervejr” som vandt over os alle.
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