Referat fra bestyrelsesmødet i Jernbane Allé mandag den 4. oktober 2016 hos Knud
Konstituering af bestyrelsen:
Mads Byskov Grønhøj blev valgt som kasserer. Mads tager kontakt til Lars M for at få overdraget kontoen.
Knud Pedersen blev valgt som formand.
Mikkel Qvist Nielsen blev valgt som ”container” formand.
Siden sidst:
Der blev afholdt vinaften hos Vinoble den 29-9, hvor John Hoppe fortalte om forskellige gode vine.
18 deltagere og alt i alt en god og hyggelig aften.
Container:
Mikkel bestiller container omkring efterårsferien.
Kontingent indsamling:
Mads laver en seddel til uddeling på gaden og pr. e-mail i november.
Medlemmerne bedes her indbetale 250 kr. til kassereren via bank overførsel eller direkte til kassereren
(Mads) snarest. Inden for en uge eller to tjekker Mads indbetalingerne, og lægger en seddel i postkassen de
steder, der mangler.
De medlemmer, der leverer strøm til julelysene, betaler kun 150 kr.
Julelys:
Søndag 26. nov. 2015 kl. 14:00 sætter vi julelysene op.
Søndag 28. jan. 2016 kl. 14:00 tager vi lysene ned igen.
Dorthe i nr 18 st har foreslået, at vi kombinerer opsætning af lysene med lidt gløgg og æbleskiver. Nadia
tager kontakt til Dorthe. Nadia laver en indbydelse, hvor alle opfordres til at give en hjælpende hånd, eller
bare komme og hygge kl 15 i Dorthes garage.
Julefrokost:
Julefrokosten er fastsat til fredag den 26. januar kl 18:30, hvor Lars M og Hussam og bliver inviteret.
Mads undersøger, om han kan lægge hus til.
Menuen er ikke fastlagt endnu.
Knud følger op.
Aktiviteter:
- Kristina arrangerer Halloween den 29. oktober.
- Hussam arranger fastelavn
- Muligheder til efteråret 2018:
o Vinsmagning hos Lars H, hvor en bekendt kommer ud og fortæller.
o Ølsmagning hos Vinoble.
Sommerfesten 2018:
25 år med gadeforeningen – så det skal fejres. Evt. med helstegt pattegris.
Kristina laver en skabelon til, hvad vi skal huske at sætte ansvarlige på:
-

Telt op
Telt ned
Indkøb af øl/vand til generalforsamling
Hvem lægger have til
Indkøb af værtindegave
Indkøb af duge mm, evt. noget til børnene, grillkul…
osv

Debat forum på hjemmeside:
Blev diskuteret, men vi prøver i første opgang at benytte Facebook gruppen, selvom alle ikke er med.
Kristina laver en opfordring via Halloween indkaldelsen.
Næste møde:
Formanden indkalder til næste møde.
referent
Knud
PS: Billeder af husene på gaden er lagt på hjemmesiden: http://galleri.jernbane-alle.dk/#!album-12

