Dagsorden til bestyrelsesmødet i beboerforeningen Nørrevoldgade / Nørrevænget
torsdag den 24. november 2011
Der er afbud fra: Mette og Ole
Dagsorden
1. Siden sidst (skiltning, ansøgning til forstadspuljen og møde i udvalget vedr. de 100 år)
2. Henvendelse til Kommunen ved vedligeholdelse af grønne områder, udkast følger efter denne
dagsorden
3. Markedsføring – herunder opslagstave og hjemmeside
4. NY kasser pr 1. januar – Kirsten Eis-Hansen har indvilget i at overtage hvervet fra Hubert som efter
jul får for meget at lave og derfor ønsker at fratræde som kasserer
5. Hvervning af nye medlemmer
6. Julearrangement
7. Nyt fra trafikudvalget
8. Andre puljer?
9. Evt.

Mødet holdes kl. 19.30 hos Lisbeth Foldager, Nørrevoldgade 40
Hilsen Kirsten Larsen

13. november 2011
Foreløbigt udkast efter vores rundering

Ønsker til Odense Kommune
vedr. vedligeholdelse af anlæg i Nørrevænget og klipning af buske i Nørrevoldgade
Vi kan oplyse, at vi som beboerforening har søgt forstadspuljen om støtte til en modernisering af
anlægget i forhold til at få fremmet ideen om anlægget som et aktivitetsrum på tværs af aldre.
Hvis vi får held med vores ansøgning vil vi i forbindelse med indvielsen heraf lave en event
herudover regner vi med at markere at området i 2012 har 100 års jubilæum.
Et mål for beboerforenings bestyrelse er at arbejde for bedre vedligeholdelse af de grønne områder.
Vi har i den forbindelse følgende ønsker til vedligeholdelsen:
•

Renovering af løverne

•

Renovering af den store brede trappe oppe ved Nørrevænget

•

Klipning og begrænsning af den hæk, der i anlægget defineres som bunddække. Ideelt ville
det være hvis den var ½ meter *½ meter, så der også er indkig til anlægget udefra.

•

Hækken omkring bunkeren er vokset helt vildt op og er fyldt med ukrudt. Ideelt ville det
være hvis den var ½ meter *½ meter, så der også er indkig til anlægget udefra.

•

At hækkene i Nørrevoldgade klippes lige og tilstræbes at få samme højde.

•

Såfremt vores ansøgning til forstadpuljen ikke imødekommes vil der også være behov for
nye bænke og borde

Der vedhæftes billeder, der viser nedenstående:
•

Løven, th. fra Nørrevænget af, er forvitret, har hul i maven, stort stykke af halen er forvitret
væk. Står man foran løven, kan den ikke ses. Det såkaldte bunddække dækker for denne
løve nu.

•

Den store trappe oppefra Nørrevænget af – er farlig at gå på. Den er helt nedsunket. Trinene
er ikke plane mere

•

Løven, tv. fra Nørrevænget af, er forvitret, har revner og et stort halestykke er brækket af

•

Bunddækkehækken hele vejen rundt i anlægget, har taget magten fra det ellers så smukke
anlæg. Den breder sig både i højden og i bredden. Den er blevet ca. 4 meter i bredden og 2,5
i højden og der er ikke længere indkig til anlægget.

•

Hækken (bunddækket) i enden omkring bunkeren er ca. 4-5 meter høj.

•

Fremover af hækkene i Nørrevoldgade klippes lige og tilstræbes at få samme højde.

•

Billede af en af bænkene

Vi henvender os med denne ønskeliste, da vi holder af vores områder og gerne vil værne om det.

Med venlig hilsen
Kirsten Larsen
Formand for beboerforeningen
Medlemsliste vedlagt

