Referat fra bestyrelsesmødet i Jernbane Allé mandag den 3. oktober 2018 hos Knud
Konstituering af bestyrelsen:
Mads Byskov Grønhøj blev valgt som kasserer.
Knud Pedersen blev valgt som formand.
Nadia Pedersen blev valgt som ”container” formand.
Lars Hansen som tovholder for vinaftenen.
Jan Christensen som tovholder på jule/påske frokost.
Nadia Pedersen som tovholder på gadefesten 2019.
Jesper Olsen som tovholder på julelysene.
Kontingent indsamling:
Mads har rykket i øst og vest og kontingentet for 2017/2018 er nu næsten i hus 
2018/2019 kontingenten halter dog, så Knud sender en ”reminder” ud pr. e-mail.
Container:
Nadia har bestilt container omkring efterårsferien.
Der indkaldes til fælles arbejdsdag den 14. oktober, hvor træerne på gaden beskæres. Knud udsender pr email. Nadia koordinerer med Marianne om servering af vafler.
Julelys:
Søndag 25. nov. 2018 kl. 14:00 sætter vi julelysene op.
Søndag 27. jan. 2019 kl. 14:00 tager vi lysene ned igen.
Nadia tager kontakt til Dorthe med hensyn til at fortsætte traditionen med at kombinere opsætning af lysene
med lidt gløgg og æbleskiver .
Jesper tjekker at lysene er ok.
Julefrokost:
Julefrokosten er fastsat til fredag den 15. marts, hvor Michael bliver inviteret.
Jan er tovholder på sted og menu.
Aktiviteter:
- Lars har arrangeret vinsmagning, hvor en bekendt kommer ud og fortæller. Vi skal minimum være
10, og vi er tæt på, og bare vi holder os under 18 kan vi være hos Lars. Knud sender en ”reminder”
ud.
- Hussam arranger fastelavn (forventer vi?)
- Æblepresser til næste år?
Sommerfesten 2019:
25+1 år med gadeforeningen – så det skal fejres. Evt. med helstegt pattegris.
Dato: 24. august 2019.
Nadia er tovholder. Knud opfordrer medlemmer til at kontakte Nadia, hvis de vil hjælpe til.
Vin til afgående medlem:
Mads køber vin for ca. 100 kr til Michael, som tak for arbejdet i bestyrelsen.
Næste møde:
Formanden indkalder til næste møde.
referent
Knud

