Referat fra generalforsamling afholdt lørdag den 20. august 2016 i
Løveparken
24 deltog i generalforsamlingen
Dagsorden for generalforsamlingen omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning herunder orientering fra udvalgene
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Forslag til behandling. Evt. forslag fremsendes senest den 15. juli 2016 til formanden.
5. Forelæggelse af budget ved kasseren
6. Vedtagelse af kontingent (forslag om at betale 150 kr. pr. år i kontingent).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer i ulige år).
Kirsten Larsen (genopstiller ikke) Hans Peter Blicher (modtager genvalg)
8. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne Mette Hertz og Ole Eis-Hansen er på
valg. (Ole modtager genvalg, Mette Hertz genopstiller ikke)
9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Udvalg vedrørende Skt. Hans aften: Mette Hertz, Louise Albirk og Lasse Rasmussen. (alle er på valg)
11. Trafikudvalget: Finn Skøtt, Lisbeth Foldager, Peter Lenander, Henrik Lund
Nielsen, Carsten Janum (alle er på valg)
12. Ideudvalget: Mette Hertz, Mette Hansen og Poul Ewald (alle er på valg)
13. Orientering om arbejdet i Skibhusforum ved Lisbeth
14. Evt.

Ad 1. Valg af dirigent og referent. Hans Peter Blicher blev valgt som dirigent, Kirsten Larsen
som referent
Ad 2. Bestyrelsens beretning herunder orientering fra udvalgene
Kirsten Larsens tale ved generalforsamlingen gengives her i stikordsform.
Årets aktiviteter:
 Bestyrelsen har holdt 5 ordinære møder+ et planlægningsmøde til denne dag.
 Antal medlemmer dags dato: Status er at vi har 56 medlemmer, 4 medlemmer er sløjfet,
da de ikke har betalt kontingent trods flere rykkere. Konsekvensen er for disse, at de
ikke længere er med i snerydningsordningen og vi har haft 1 udmelding.
 Julearrangement
 Skt. Hans
 Gennemkørsel forbudt skilt opsat efter aftale med Jane Jegind
Plan for næste år:
 Fortsætte med hidtidige aktiviteter:
 Traditioner med arrangementer til jul og Skt. Hans fortsætter,
 Fortsætte arbejdet med hjemmesiden,
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Hverve nye medlemmer,
Snerydning,
Vinduespudsnings tilbud,
Samle skrald den dag i april hvor Danmarks Naturfredningsforening gør det,
Bide kommunen i haserne (der er fortsat vand på stien bagved legepladsen)
Trafik / parkeringsforhold – Trafikudvalg og ideudvalg bruge energi på events for at få
trafikanterne til at respektere gennemkørsel forbudt skiltene. Plus henvendelse til politiet
og at gøre en indsat så skiltene bliver respekteret.
 Og så tænker jeg at den ny bestyrelse med fordel kunne kigge på en revision af vores
vedtægter- så generalforsamling og sommerfest rykkes hen i foråret- måske finde anden
form for afholdelse af sommerfest.
Er der nogen der har nye ideer og energi – kom frem med det og meld jer evt. til
foreningsarbejdet.
Tak fra den afgående formand
Og eller vil jeg her på falderebet sige tak for tilliden igennem mine mange år som formand og
tak for samarbejdet i bestyrelsen og den gode team spirit der har været. Vi er mødtes med vidt
forskellige interesser og forudsætninger men har haft et tilfælles, nemlig at værne om
Nørrevænget og Nørrevoldgade og få opbygget et socialt netværk blandt beboerne. Vi har
holdt 100 års jubilæum med politikerdeltagelse. Vores park har fået et navn: Løveparken.
Og det er lykkes at få et tilgroet anlæg til at forvandle sig til en flot park. Også ved indvielse af
parken lykkedes det at få politikerdeltagelse.
Jeg er meget stolt at det vi har opnået, nyder dagligt at gå forbi den fine park med de ny
renoverede løver og syntes også at vi har fået respekt omkring vores arbejde i kommunen.
Vi går ind i en ny æra- og jeg vil ønske den ny bestyrelse alt mulig held og lykke fremover.
Jeg bor her fortsat og vil nyde at deltage i de kommende aktiviteter
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Ad 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab ved kasseren
Årsregnskab – pr. 31. december 2015

Indtægter:
Kontingenter 2015
Bergiafonden
Forudbetalt kontingent 2016
Indbetaling –Sneordning
Festindbetalinger
Salg af fadøl
Bogsalg
I alt:

kr. 6.200,00
- 52.812,00
100,00
250,- 7.650,00
- 1.100,- 1.000,kr. 69.112,50

Udgifter:
Repræsentation
Allested Anlæg (sne)
Skilt til parken og
renovering af løver
Trykning af fotobøger
Teltleje
Indvielse af parken:
Ølanlæg m.v.
Pølser m/tilbehør
Sommerfest/julefest
Porto og affaldssække

kr.
200,- 2.742, 19

I alt

kr. 72.717,44

- 55.500,3.034,- 2.200,-

1.620,1.191,75
6.195,50
34,-

I alt
- kr. 3.604,94
Indestående i bank pr. 31.12.2014
kr. 19.882,06
Indestående i bank pr. 31.12.2015
kr. 16.277,12
Odense, den 28. juni 2016
Revisor: Lasse Rasmussen, Nørrevænget 24, 1.
Kasserer: Kirsten Eis-Hansen, Nørrevænget 22.

3

RESULTATOPGØRELSE
PERIODE 01.01.-31.12.2015.
Indtægter :
Udgifter:

kr. 69.112,50
- 72.717,44

I alt:

kr. - 3.604,94

Årets resultat
Beholdning pr. 31.12.2014
Beholdning pr. 31.12.2015

kr. - 3.604,94
kr. 19.882,06
kr. 16.277,12

Foreningens ”egenkapital” kr. 8.934,75
(I beholdningen er indeholdt sneordningens restbeløb kr. 7.342,37
Regnskabet blev godkendt. Der er tillid hertil.
Ad 4. Forslag til behandling. Evt. forslag fremsendes senest den 15. juli 2016 til forman den.
Der er ikke indkommet forslag.
Ad 5. Forelæggelse af budget ved kasseren
Foreløbigt budget for 2016: kontingent kr. 150,- pr. år.
Indtægter:
Kontingent (56 husstande)
Udgifter:
Servicegebyr Nordfyns Bank:
Diverse udgifter til bank ved overførsler
Repræsentation
kr. 500.Kontorudgifter:website m.v.
Sommer-/julearrangement

kr. 8.400,-

kr. 100,kr. 100.kr. 600.kr. 1.500,-

I alt

kr. 2.800,-

Overskud

kr. 5600,-

Posten Sommer/ julearrangement skal nok forhøjes svarende til sidste år. Budgettet er
udarbejdet ud fra de til dato kendte forudsætninger. Budgetforslaget godtaget.
Ad 6. Vedtagelse af kontingent (forslag om at betale 150 kr. pr. år i
kontingent).Generalforsamlingen vedtog et kontingent på 150 kr.
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Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer i ulige år). Kirsten Larsen (genopstiller
ikke) Hans Peter Blicher (modtager genvalg)
Hans Peter Blicher og Frode Reismer valgt
Ad 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne Mette Hertz og Ole Eis-Hansen er på
valg. (Ole modtager genvalg, Mette Hertz genopstiller ikke). Ole Eis-Hansen og Rune Nørgård
Jørgensen blev valgt.
Ad 9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant. Sanne Ovesen valt som reviser, Lasse
Rasmussen valgt som suppleant
Ad 10. Udvalg vedrørende Skt. Hans aften: Mette Hertz, Louise Albirk og Lasse Rasmussen.
(alle fortsætter).
Ad 11.Trafikudvalget: Finn Skøtt, Lisbeth Foldager, Peter Lenander, Henrik Lund Nielsen
fortsætter.
Ad 12. Ideudvalget: Mette Hertz, Mette Hansen og Poul Ewald (alle fortsætter). Nyt medlem
Birthe Leander.
Ad 13. Orientering om arbejdet i Skibhusforum ved Lisbeth.
Lisbeth orienterede om ideen med at lave løbebaner med tilhørende motionsredskaber rundt i
kvarteret. Der var umiddelbart ikke stemning for at få motionsredskaber i Løveparken. Stykket
ved Buchwaldsgade blev foreslået. Konkrete forslag ikke udarbejdet endnu og vil først kunne
nås til næste ansøgningsrunde.
Hubert Trigalo orienterede om arbejde Skibhusforum i gruppen med ” den døde plads”Skibhustorvet. Der forestår et større arbejde med at få beskrevet det ” ideelle” torv, med
læskærme, og scene som ved Brandts klædefabrik samt godkendelse heraf fra diverse
myndigheder.
Ad 14. Evt.
Mette Hertz holdt på vegne af bestyrelsen en fin tale for Kirsten Larsen og takkede for
indsatsen igennem årene.
Kirsten Eis takkede på vegne af bestyrelsen Mette Hertz for hendes indsats.
Lisbeth indkalder den ny bestyrelse til konstituerende møde.

Referent Kirsten Larsen
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