Gadeforeningen Jernbane Allé’s generalforsamling
den 24. august 2019 hos Inger og Knud i nr. 22.
Fremmødte: 12 voksne.

1) Formandens beretning
Ved Knud

Nyt fra kasseren:
Samme som sidst: Næsten alle er med på gaden – kun 5 husstande mangler.

Vinsmagning i efteråret:
Desværre blev arrangementet aflyst på grund af for få tilmeldte
Lars forsøger en gang mere til efteråret, og måske bliver det en hverdagsaften, hvor han nemmere kan få fat
i ”vineksperten”.

Julelys og beskæring af gadens træer.
Bente har haft kontakt med kommunen om, at de kunne komme og beskære vores træer, inden vi satte
julelysene op. Det lykkedes dog ikke, hvorfor vi selv gjorde det. Flot stykke arbejde, men vi fik bagefter en
påtale fra kommunen om, at vi havde udøvet selvtægt !!!!

Fastelavnsfest:
Fastelavnsfesten blev ikke arrangeret på grund af for lille interesse. Nadia og Feldthaus har dog tænkt sig at
gøre noget ved det næste år. Dejligt at nogle vil viderebringe traditionen, når der nu er så mange mindre
børn på gaden, som hygger sig gevaldigt sammen.

Container:
Have-containeren har været her 3 gange i løbet af året, og bliver igen bestilt til uge 42 i vanlige 10 dage.
Jan lovede at være den store ”containerhopper”, så alt haveaffaldet kan være der
Hvis der er interesse for udbringning af sand/sten/jord eller andet i forbindelse med containeren, kan der
spares en transport – kontakt i så fald Nadia.

Hjemmesiden:
www.jernbane-alle.dk.
Kører på 11. år, og kan måske godt trænge til en overhaling, når jeg eller en anden en dag får god tid ☺
Facebook link kan findes på hjemmesiden under Links -

https://www.facebook.com/groups/666020733510979/
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 opbevaret i kælderen hos Bente i nr. 30.
Tingene kan hentes og leveres tilbage mellem 9:00 og 21:00.
Tingene kan max reserveres i 2 efterfølgende weekender af samme husstand.
Reservationerne er lagt på hjemmesiden – dog sådan at Knud skal kontaktes inden for en aftale.
Party-telt (5x8 meter), 32 stole og 5 borde.
Desuden er der en el-varmeblæser og 3 party lyskæder.
Igen tak til Bente for at vi må låne plads i kælderen.
I tilfælde af at teltet er booket til anden side, kan man kontakte Karin i nr. 35, som gerne vil låne hendes
private telt ud – også tak til Karin for denne mulighed.

Julefrokost/Påskefrokost:
Sidste år blev frokosten skubbet frem til påsken.
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2) Regnskabsgodkendelse
Nedenstående regnskab blev gennemgået og godkendt:

Årsregnskab
År 2018/19
Overført fra 2017/18

kr.

8.503,31

kr.

6.900,00
15.403,31

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

0,00
50,00
708,00
1.875,00
1.875,00
1.875,00

(500 kr mere end saldo på sidste års regnskab)

Indtægter
Kontingent
Indtægter i alt
Udgifter
Div.
Domæne
Hjemmesiden
Container i efteråret 2017
Container april 2018
Container i juni 2018
Udgifter i alt

Saldo

6.383,00

kr.

9.020,31

3) Valg af ny bestyrelse
Den gamle bestyrelse:
o Mads Byskov Grønhøj, nr. 13, på valg genopstiller
o Nadia Stokbæk Pedersen, 20, på valg genopstiller
o Knud Pedersen, nr. 22, på valg genopstiller
o Lars Hansen, nr. 28, på valg genopstiller
o Jan Christensen, nr. 11, ikke på valg
o Mikkel Qvist Nielsen, nr. 17, ikke på valg
o Jesper Olsen, nr. 24, ikke på valg
Den nye bestyrelse:
o Mads Byskov Grønhøj, nr. 13
o Nadia Stokbæk Pedersen, 20
o Knud Pedersen, nr. 22
o Lars Hansen, nr. 28
o Jan Christensen, nr. 11
o Mikkel Qvist Nielsen, nr. 17
o Jesper Olsen, nr. 24
o Emil Hanson, nr. 25
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næste bestyrelsesmøde.
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4) Tidspunkt for sommerfest 2020 samt etablering af
festudvalg
Næste års sommerfest / gadefest blev ikke fastsat på generalforsamlingen. Bestyrelsen & festudvalget
sætter en dato – sandsynligvis lørdag den 22. august 2020.
Festudvalget:
o Nadia, nr. 20
o Maria, nr. 28
o Elena, nr. 16
TUSIND tak til Nadia for at have stået for årets gadeforeningsfest, hvor 26 voksne og 15 børn deltog.
Der var skatteleg for de små rundt i forskellige haver – og de voksne fik en mulighed for at se andres haver.
Slagteren fra Fåborgvej kom og grillede kylling, bøffer og pølser – så alle fik en afslappet eftermiddag.
Tak til Rasmus, der senere tog os igennem en quiz med spørgsmål om området.
Se billeder på http://galleri.jernbane-alle.dk.

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

6) Kontingent fastsættelse
På generalforsamlingen blev det vedtaget at øge beløbet med 50 kr, dvs. 300 kr. pr år.
(200 kr for dem der leverer strøm til julelysene).
Begrundelse: De 3 gange container er en dyr post og teltet skal måske snart fornyes.

7) Evt.
August blev i år uddelt til ”højeste solsikke”, og gik i år – efter mindre skarp konkurrence fra 4 andre – til Jan
og Birgitte med deres solsikke, der nåede et godt stykke over de 2 meter. Stort tillykke til Jan og Birgitte, og
tak til målermanden Lars, som dog var lidt i tvivl, om det overhovedet var en solsikke, da blomsten
manglede
(Måske det bare var en tidsel?) I øvrigt har formanden stadig rekorden på 285 cm i 2016
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