30. august 2011

Referat fra generalforsamlingen lørdag den 20. august 2011
Dagsorden til generalforsamlingen
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning ved Henrik Kramer
Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2008-2010
Forslag til behandling:

Trafikudvalget fastholdes, andre udvalg nedlægges (sociale udvalg og udvalget for grønne områder)
Ny aktivitet: Hvem vil være med i arbejdet med at markere et 100 års jubilæum for vores kvarter - formål er
at gøre opmærksom på kvarteret som en del af Odenses historie og nutidens udfordringer. Ideer hertil
modtages.
Vi fastholder en årlig generalforsamling 3. lørdag i august med efterfølgende spisning og julehygge i
anlægget tredje søndag i advent kl. 14.00

5. Forelæggelse af budget
6. Vedtagelse af kontingent – bestyrelsen forslår en fastholdelse af kontingentet på 100 kr.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2medlemmer i lige år (Henrik Lund og Kirsten Larsen), 3 medlemmer i
ulige år (Hubert Trigalo, Kirsten Eis-Hansen og Henrik Kramer). Henrik Kramer ønsker ikke genvalg. I
opfordres til at overveje om I vil stille op til bestyrelsesarbejdet. Vi hører gerne fra jer. Helst før
generalforsamlingen

Valg af to suppleanter for et år.
8. Trafik- og parkerings udvalget består af Formand Henrik Lund, næstformand Kirsten Larsen, Finn Skøtt
Hansen, Lisbeth Foldager, Carsten Janum, Ninna Johnsen, Mette Hertz, Katrine Krebs. Hvem ønsker
genvalg?

9. Valg af revisor og en revisor suppleant (Tina Pedersen og Ole Madsen). Begge er på valg
10. Evt.
Henrik Kramer bød velkommen
Ad 1.
Finn Skøtte blev valgt som dirigent og indledte med at konstatere at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt
Ad 2.
Henrik Kramer aflagde beretning om årets aktiviteter, som indholdsmæssigt var en redegørelse for
foreningens ansøgning til forstadspuljen på 430.000 kr. og vedligeholdelse af anlægget,
Trafikudvalgets henvendelser til Odense kommune om trafik og parkeringsforhold, møde med
kommunen desangående og initiativ vedr. plantningen af lindetræ i vænget.
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Aflyste aktiviteter var Skt. Hans bål og loppemarked.
Ad 3.
Kirsten Larsen forelagde regnskab for perioden 2008-2010 på grundlag af resultatopgørelse
udarbejdet af Hubert Trigalo. Aktiver pr. dags dato er: 6959,00 kr. Forventes anvendt til
aktiviteter i forbindelse med 100 år jubilæet til næste år. Regnskabet blev efterfølgende
godkendt
Ad 4. Forslag til behandling:
Trafikudvalget fastholdes, det sociale udvalg og udvalget for grønne områder blev nedlagt
Der var udbredt interesse for den at være med i arbejdet med at markere et 100 års jubilæum for vores
kvarter. Formål er at gøre opmærksom på kvarteret som en del af Odenses historie og nutidens
udfordringer. Der var forslag om at inddrage Marianne Weigel fra Nørrevænget 33 i arbejdet. Hun har
skrevet speciale om området. At få samlet viden fra Jan Gebbart som har boet her hele sit liv og at få
inddraget stadsarkivar Jørgen Thomsen OG meget mere blev foreslået. Nye ideer og flere der vil deltage i
dette arbejde. Henvender sig til enten Kirsten Eis – Hansen eller Mette Hertz.
Kirsten Eis – Hansen, Mette Hertz, Sanne Olsen, Dennis Poulsen meldte sig umiddelbart til dette arbejde.
Kirsten Eis – Hansen og Mette Hertz indkalder til første planlægningsmøde. Kirsten Larsen deltager løbende
i dette arbejde. Der var forslag om at inddrage Marianne Weigel i arbejdet. Hun har skrevet speciale om
området
Vi fastholder en årlig generalforsamling 3. lørdag i august med efterfølgende spisning og julehygge i
anlægget tredje søndag i advent kl. 14.00
I det kommende år vil der vil blive arbejdet videre på at få forberedt vedligehold af anlæg, trafikforhold og
parkeringsforhold samt et initiativ i forbindelse med 100 års dagen for opførelsen af det første hus i
vænget.

Ad 5.
Forelæggelse af budget. Budgettet for næste periode svarer til, hvad der indkommer af
medlemskontingenter = 100 kr. pr medlem minus bankgebyrer.
Ad 6.
Bestyrelsen forslår en fastholdelse af kontingentet på 100 kr. Kontingentet fastholdt.
Ad 7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer (2medlemmer i lige år (Henrik Lund og Kirsten Larsen),
3 medlemmer er på valg i ulige år (Hubert Trigalo, Kirsten Eis-Hansen og Henrik Kramer). Henrik Kramer
ønskede ikke genvalg. Og da der var nye interesserede der vil deltage i bestyrelsesarbejdet, opstillede
Kirsten Eis – Hansen ikke.
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Lisbeth Foldager og Mette Hansen og Hubert Trigalo blev valgt til bestyrelsen.
Følgende blev suppleanter for det kommende år: Ole Eis - Hansen og Bent Lykke
Ad 8. Trafik - og parkerings udvalget består fremover af Formand Henrik Lund, Finn Skøtt Hansen, Lisbeth
Foldager ønskede genvalg. Dennis Poulsen blev nyt medlem af udvalget. Er der flere, der er
interesserede i at deltage i dette arbejde bedes de henvende sig til Henrik Lund.

Ad 9. Valg af revisor: Henrik Kramer blev valgt og Ole Eis – Hansen blev revisor suppleant
Ad 10. Evt.
• Første bestyrelsesmøde finder sted tirsdag den 30. august kl. 19.00 hos Kirsten Larsen,
hvor bestyrelses konstituerer sig.
• Opfordring til at man piller forslag om basketball stander ud af ansøgningen til
forstadspujen næste gang. Erfaringen siger at der er megen støjgene ved at bo i nærheden
af en sådan aktivitet.
• Procedure vedr. teltet: Det lånes ikke ud, er for sårbart hertil.
• Opfordring til at se træningsområde for voksne i mosen, måske det kunne inspirere til
nytænkning
• Mobiliser arbejdet med at søge fonde og puljer
• Måske der er en ide med fælles opslagstavle
• Henrik Kramer og Kirsten Eis - Hansen skal have tak for deres indsat i bestyrelsesarbejdet
igennem årene og så håber vi jo fortsat at have dem med i foreningens aktiviteter

Medlemmer i bestyrelsen:
Kirsten Larsen, Nørrevoldgade 36 (formand)
Hubert Trigalo, Nørrevænget 16 (kasserer)
Henrik Lund Nielsen, Nørrevænget 14 (formand for trafikudvalget)
Lisbeth Foldager Nørrevoldgade 40. (sekretær på skift)
Mette Hansen, Nørrevænget 53. (sekretær på skift)
Suppleanter:
Ole Eis- Hansen, Nørrevænget 22
Bent Lykke, Nørrevænget 59 st.
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Medlemmer i trafikudvalget
Henrik Lund Nielsen, Nørrevænget 14 (formand)
Finn Skøtt, Nørrevænget 53
Carsten Janum, Nørrevoldgade 32
Lisbeth Foldager Nørrevoldgade 40
Dennis Poulsen, Nørrevænget 25
Interesserede i dette arbejde kan henvende sig til Henrik Lund

Deltagere i arbejdet med 100 års jubilæet
Mette Hertz, Nørrevænget 45 (formand)
Hanne og Hubert Trigalo, Nørrevænget 16
Kirsten Eis – Hansen, Nørrevænget 22
Sanne Olsen, Nørrevænget 25

Dennis Poulsen, Nørrevænget 25
Søren Sillassen, Marianne Weigel og Gebhard, Nørrevænget 24 vil blive forsøgt inddraget i en eller
anden forstand
Interesserede i dette arbejde kan henvende sig til Mette Hertz

Referent Kirsten Larsen
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Bestyrelsesmøder i det kommende år bliver lagt på torsdage i ulige uger kl. 19.30.
Følgende datoer er valgt:
Den 29. september
Den 24. november
Den 26. januar
Den 22. marts
Den 24. maj
Husk julekomsammen i vænget søndag den 11. december kl. 14.00
Næste generalforsamling er 3. lørdag i august 2012

Dagsorden for mødet den 29. september:
Plan over arbejdsopgaver og visioner for det kommende års arbejde drøftes:
•
•
•
•
•
•
•

Søg forstadspuljen,
Generel vedligeholdelse
søg andre puljer,
trafikudvalg,
Arbejdsgruppe vedr. 100 år,
Hverv nye medlemmer og
Hvad har vi kræfter til?

Kirsten rundsender den gamle ansøgning til bestyrelsen, denne forventes læst til næste møde og Mette
undersøger ved kommunen hvornår næste ansøgningsfrist er og puljens størrelse
Mødet afholdes hos Mette Hansen, Nørrevænget 53.

Kirsten Larsen
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