Referat fra bestyrelsesmødet i Jernbane Allé mandag den 22. oktober 2013 hos Knud
Konstituering af bestyrelsen:
Lars Madsen blev valgt som kasserer.
Knud Pedersen blev valgt som formand.
Container:
Skal vi have flere tømninger af containeren for at undgå containerræs?
Skal vi have en tredje tømning ved Skt. Hans? Bestyrelsen følger op på sagerne.
Det blev besluttet at prøve at indsætte en tredje tømning ved Skt. Hans 2014.
I øvrigt klarede vi os med en tømning her i efteråret, da containeren var af den høje type.
Bøgehæk under de 5 træer:
Forslaget, med at lade kommunen plante bøgehæk mod at vi selv klipper træerne i 2-3 år, tages op igen i
bestyrelsen – evt. med afstemning i gaden.
Der er fordele og ulemper med en bøgehæk: Den er måske kønnere (kan jo altid diskuteres). Nogle bilister
vil måske sætte farten ned, da de syner af mere (”Brian” er vel ligeglad). Hækken kræver vedligehold, hvilket
bunddækket i dag ikke gør. Ved sidste beskæring af træer var kun bestyrelsen til stede, og da bestyrelsen
ikke ønsker flere arbejdsopgaver, har vi valgt ikke at iværksætte projekt bøgehæk. Vi vil hellere bruge tiden
på julelysene i træerne, da det er mere synligt forskønnelse af gaden. Men hvis der melder sig nogle
frivillige, der vil påtage sig at vedligeholde bøgehækken, vil vi tage det op i bestyrelsen igen.

Stillads: Skal vi have et stillads i gaden på ca. 3 meter (5 meters arbejdshøjde)?
3 meter er vistnok max højden i henhold til Arbejdstilsynet.
Jesper Kaysen tjekker prisen på leje af lift i weekenden – han kan måske få et tilbud til gaden, som er så
billigt, at det ikke kan betale sig at arbejde med stillads. Bente i nr. 30 har muligvis plads i kælderen
afhængig af størrelsen. Bestyrelsen følger op på sagen, evt. via en afstemning i gaden.
Der arbejdes på at finde priser (Delphin siger 250 kr pr dag for stillads og 760 kr pr dag for lift).
Kontingent indsamling:
Lars M laver en seddel til uddeling på gaden og pr. e-mail.
Medlemmerne bedes her indbetale 250 kr. til kassereren via bank overførsel eller direkte til kassereren (Lars
M) inden 15. nov. 2013. Inden for en uge eller to tjekker Lars M indbetalingerne, og ligger en seddel i
postkassen de steder, der mangler.
De medlemmer, der leverer strøm til julelysene, betaler kun 150 kr.
Julelys:
Søndag 24. nov. 2013 kl. 14:00 sætter vi julelysene op.
Søndag 12. jan. 2014 kl. 14:00 tager vi lysene ned igen.
Julefrokost:
Hos Jesper i nr. 24 fredag den 10. januar kl 18:30.
Menu:
Lars B.: Sild
Jan: Fiskefilet med remoulade og citron
John: Brød, smør, medister og rødkål
Knud: Blodpølse, sirup og andebryst
Jesper: Leverpostej med bacon,…
Lars M.: Ris á la mande og ”hjemmelavet” kirsebær sauce.
Michael: Hjemmelavet chokolade
Hussam: Årets overraskelse 
”Special”-øl tages med til fællessmagning.
De, der har snaps på lager, tager det med.

Indkøb:
Jesper køber ekstra 5 kæder til de eksisterende julelys, når de kommer på salg.
Andet:
-

Der blev diskuteret fælles æblepressedag (der blev ikke vedtaget noget).
Kristina i nr. 3 arrangerer Halloween.
Hussam arrangerer fastelavn 2. marts.

Næste møde:
Formanden indkalder til næste møde en gang i februar eller marts 2014.
referent
Knud

Sidste nyt fra å-stien (9-10-2013):
Kære Alle,
Så synes vi, at det igen var tid til, at I hørte nyt fra os om de tanker og ideer, der arbejdes
med for at unders øge om der kan etableres stier og rekreative muligheder ved Dalum Papir
Fabrik. Vi står ikke med noget banebrydende nyt - men begynder at have tegnet konturerne
for, hvordan vi fra Odense Kommunes side vil gå ind i det afklaringsarbejde, der skal på plads,
før vi kan tale om, at der skal etableres en å-sti.
Så denne mail har to budskaber:

1. Vi er i live! Og arbejder fortsat med jer omkring muligheder for å-sti og rekreative
områder i Dalum

2. I hører nyt igen i midten af november.
Bo arbejder på at skabe sig et overblik over, de mange facetter, der skal afklares, før der kan
træffes beslutning om en etablering af en å-sti. Som I også selv var opmærksom på, er der
virkelig mange dele, der spiller ind for at en å-sti kan etableres. Ejerskab over jorden er
selvfølgelig et kardinalpunkt, ligesom finansiering mv. også er afgørende. For at sikre, at de
afklaringer der skal foretages, sker koordineret og med viden fra den ene medarbejder til den
anden, er det besluttet at opstille et kommissorium, som skal koordinere selve afklaringsfasen.
Så vi laver altså en ramme og en organisering om afklaringsfasen - både fordi det sikrer
kvalitet og viden internt ved os, men også for at give mulighed for at I og andre interesserede
borgere og foreninger kan følge med og involveres på de relevante steder.
Kommissoriet forventes at ligge klar og være besluttet af alle de kommunale instanser i midten
af november. Når den del er på plads, hører I fra os igen. For så vil vi have brug for, at vi får
aftalt fordelingen på nogle af opgaverne og hvordan vi organiserer samarbejdet fremover.
Med ønsket om at I nyder det fremragende efterårsvejr:-)
Venlig Hilsen Bo og Annemette

