Referat fra bestyrelsesmødet i Jernbane Allé mandag den 29. september 2010 hos John
Jan Christensen blev budt velkommen i bestyrelsen.
Konstituering af bestyrelsen:
Lars blev genvalgt som kasserer.
Knud blev genvalgt som formand.
E-mail:
Knud sender snarest opdateret e-mail liste til John og Lars M.
Container:
Containeren kommer onsdag den 20. oktober og bliver hentet 27. oktober.
John indhenter forskellige tilbud og bestiller.
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. 2008. 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.
Gadens træer:
Træerne ud for John skal beskæres. Vi samles med ”værktøj” og gå på mod lørdag den 23. oktober kl. 16 ud
for nr. 6.
Julelys:
Jesper prøver at finde nogle flere CO2 venlige LED lyskæder magen til dem vi købte sidste år. Gerne til alle
4 træer, og inklusiv sorte forlænger ledninger.
21. nov. kl. 10:00 sætter vi julelysene op.
9. jan. Kl. 10:00 tager vi lysene ned igen.
Lyskryds:
Fra kommunen:
Ja det er korrekt at vi testede signalprogrammet hvor sidevejene Bøgedals Allé og Jernbane Allé indkobles skiftevis i
hvert andet omløb. Umiddelbart er konsekvensen at der som frygtet opstår for lange køer primært på Bøgedals Allé i
morgenspidstimen og primært på Jernbane Allé i eftermiddagsspidstimen.
Vi arbejder i øjeblikket på om der kan frigives grøntid fra venstresvingsbanerne (både bil/cykel banerne) til den af
sidevejene hvor behovet måtte være. Dette burde teoretisk kunne løses med anmelderspoler i svingbanerne: Hvis ikke
spolerne registrere biler/cykler springes venstresvingsfasen over og tillægges i stedet den af sidevejene hvor der er for
lang kø.
Derved "pilles" der ikke yderligere ved tiderne på Dalumvej, da disse bestemmes ud fra samordningen på
strækningen.
Programmet vil sandsynligvis bryde sammen i spidstimerne, da her meget ofte vil være venstresvingende, men de
ulemper forventes ophævet af fordelene ved mere forståelige vigepligts forhold.
Signalleverandøren arbejder i øjeblikke på ovenstående justeringer - så nærmere herom senere når vi i samråd med
Fyns Politi træffer en beslutning.

Julefrokost:
Hos Bent som nu bor Godthåbsgade 54.
Knud vil foreslå Bent flg. datoer, hvis vi ellers alle kan:
7., 8. eller 14. januar. (meld venligst alle tilbage)
kl. 18:30 eller måske tidligere hvis det bliver lørdag.
Menu:
Lars B.: Sild
Jan: Sild eller Fiskefilet med remoulade og citron
John: Brød, smør, medister og rødkål
Knud: Blodpølse, sirup og flæskesteg
Jesper: Leverpostej med bacon,…
Lars M.: Ris á la mande og ”hjemmelavet” kirsebær sauce
Øl og vand tages med til eget forbrug.
De, der har snaps på lager, tager det med.
Foredrag om gamle dage:
John laver en forespørgsel på gaden om, der er interesse i at få en ud og fortælle om gamle dage på
Jernbane Allé og Dalum. Arrangementet kan godt dækkes af kassen.
Indkøb af stole og borde:
Vi holder alle øjne og ører åbne for gode tilbud, men vi tager først for alvor fat efter nytår.
referent
Knud

