Referat fra generalforsamlingen i beboerforeningen Nørrevoldgade/ Nørrevænget
Afholdt lørdag den 17. august 2013

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Forslag til behandling
Forelæggelse af budget
Vedtagelse af kontingent (forslag om fortsat at betale 100 kr. pr. år)
Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer i ulige år). Mette Hansen, Lisbeth Foldager og Bent
Lykke er på valg i 2013. Medlemmerne genopstiller. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Suppleanterne
Mette Herz og Ole Eis- Hansen er på valg. Suppleanterne genopstiller.
Valg af revisor og 1 revisorsuppleant. Revisor Mia Maia Schmidt og suppleant Sanne Ovesen er på
valg. Genopstiller I?
Udvalg vedrørende Skt. Hans aften: Mette Hertz, Katrine Krebs, Louise Albirk. Genopstiller I?
Nyt fra trafikudvalget
Trafik udvalget: Henrik Lund Nielsen, Finn Skøtt, Lisbeth Foldager, Bent Lykke, Carsten Janum,
Elin Henriksen, Dennis Poulsen, Peter Lenander. Genopstiller I?
Evt.

Ad 1. Valg af dirigent
Mette Hansen blev valgt

Ad 2. Bestyrelsens beretning
Formand Kirsten Larsen orienterede om årets arbejde siden jubilæet sidste år. Gengives her i punktform:













Bestyrelsen holder fast møder hver anden måned og herudover efter behov
Ny trappen i Løveparken
Bunker er blevet fjernet - er et samarbejde med Odense Brandvæsen
Samarbejde med kommunen om ny plan for parken – Der har været holdt nogle møder og det
forventes at planen indarbejdes i kommunens budget for 2014. Vi komme til høring i bestyrelsen
inden den vedtages.
Samarbejde med fysioterapi uddannelsen igennem to projekter – Det første projekt hjalp os til
kortlægning af bl. a. alderssammensætningen blandt foreningens medlemmer. Det andet projekt
mundede ud i en aktivitetsdag for børnefamilierne
Julesammenkomst og Skt. Hans bål
Løverne - Vi har fået vurderet løverne af stenhugger Thomas Neumeyer som har skitseret
omkostningerne ved forskellige måder at renovere dem på
Foreningens hjemmeside er etableret
Henvendelse til Odense Kommune vedr. udkørsel fra Thrige firkanten i Buchwaldsgade jf.
lokalplan, der foreskriver at den kun må anvendes af cyklister og fodgængere
Henvendelser fra beboere
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Mødeaktiviteter og research i trafikudvalget

Visioner for næste års arbejde:









Fasthold traditioner med sammenkomster og organisering
Fortsat samarbejde med Odense Kommune om ny plan for Løveparken
Bide kommunen i haserne vedr. vedligehold og skiltning
Søge fonde til restaurering af løverne
Trafikudvalget
Hverve medlemmer
Der arbejdes videre på registranten i samarbejde med Odense bymusseum
Nye ideer modtages

Ad 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Kasserer Kirsten Eis - Hansen fremlagde regnskabet revisorgodkendt regnskab. Mia Maia Schmidt er
foreningens revisor, se nedenfor. Herudover orienterede Kirsten Eis - Hansen om skift af bank. Foreningen
har nu sin konto i Nordfyns Bank.
Årsregnskab – pr. 31. december 2012
Indtægter:
Kontingenter (2010 -2012)
Festindbetalinger

kr. 5.600,- 8.650,-

I alt

kr.14.250,-

Udgifter:
Servicegebyr
Repræsentation
Jubilæum
Kontorudgifter
Julearrangement

kr. 300,329,95
- 13.341,29
770,95
644,-

I alt

kr. 15.386,19

Årets resultat pr. 31.12.2012
Indestående i bank pr. 31.12.2011
Årets resultat

kr. 8.620,- 1.136,19

Indestående/beholdning pr. 31.12.2012

kr. 7.483,81

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
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Ad 4. Forslag til behandling
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skulle være formanden i hænde senest den
15. juli. Der er ikke indkommet forslag til behandling

Ad 5. Forelæggelse af budget
Foreløbigt budget for 2013: Uændret kontingent kr. 100,- pr. år.
Indtægter:
Kontingent (54 husstande)

kr. 5.400,-

Udgifter:
Servicegebyr til oprettelse i Nordfyns Bank: kr. 100,Diverse udgifter til bank ved overførsler
- 100,Repræsentation
- 400,Kontorudgifter:website m.v.
- 600,Sommer-/julearrangement
- 1000,I alt

kr. 2.200,-

Overskud

kr. 3.200,-

Ad 6. Vedtagelse af kontingent (forslag om fortsat at betale 100 kr. pr. år)
Det vedtages fortsat at indbetale 100 kr. i kontingent pr år

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Mette Hansen, Lisbeth Foldager og Bent Lykke. Alle
genopstillede og blev valgt.
De 2 suppleanter er på valg og vælges for 1 år af gangen. Suppleanterne Mette Herz og Ole Eis- Hansen
genopstillede og blev valgt. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne

Ad 8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
Mia Maia Schmidt genopstillede som revisor og blev valgt. Lasse Rasmussen blev valgt som suppleant

Ad 9. Udvalg vedrørende Skt. Hans aften
Mette Hertz, Katrine Krebs, Louise Albirk genopstillede og blev valgt. Gruppen blev udvidet med Lasse
Rasmussen.
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Ad 10. Nyt fra trafikudvalget
Orientering ved formand Henrik Lund. Henrik Lund orienterede om hvad der forstås ved licensparkering.

Parkeringsudvalget har været rundt forskellige steder i kommunen for at
se forskellige løsninger og vi har diskuteret mange forskellige
løsninger, men udvalget er blevet "overhalet indenom" af kommunen, der i
sammenhæng med lukningen af Thomas B. Thrigesgade har udformet en
overordnet plan for parkering i midtbyen. Derfor vil Odense Kommune her
i efteråret indkalde til et møde omkring parkeringsforholdene.
De parkeringsmodeller kommunen opererer med er en citymodel og en
omegnsmodel, hvor den første koster 300,- pr. licens pr. år, mens
omegnsmodellen koster 300,- pr. licens hvert andet år. Indtil videre har
kommunen ikke tilkendegivet, hvilken model de mener er aktuel for vores
område.

Odense kommune arbejder på en totalløsning vedr. parkering i midtbyen som kommer til høring hos
beboerne if. lukning af Thomas B. Thrigesgade, så dette er ude af foreningens hænder.

Parkeringsudvalget vil dog forsøge at påvirke kommunen, så området
får den bedst mulige parkeringsløsning, men vi overlader indføringen af
parkeringsrestriktioner til kommunen idet områdets beboere har
forskellige holdninger og ønsker til sådan en parkeringsløsning.
Fremadrettet vil Trafikudvalget kikke på forskellige muligheder for
trafikregulering i forhold til hastigheden og til antallet af
gennemkørsler. Der vil blive indkaldt til møde i udvalget i starten af
september og inden da vil jeg forsøge, at få en opdatering fra kommunen
om, hvor langt de er kommet i planerne. Dette vil naturligvis blive
meldt ud sammen med referatet fra mødet.
Ad 11. Valg til Trafik udvalget.
Trafikudvalget består fremover af: Henrik Lund Nielsen, Finn Skøtt, Lisbeth Foldager, Bent Lykke, Carsten
Janum, Elin Henriksen, Peter Lenander og Hans Peter Blicher

Ad 12. Evt
Skiltning af Løveparken. På trods af vores udspil til tekst og billeder er der ikke sket noget. Vi var lovet en
skiltning sidste efterår.
Forslag om at undersøge hvad det vil koste at lave fælles snerydning.
Ideudvalg nedsættes. Medlemmer Mette Hansen, Mette Hertz og Poul Ewald.
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Praktiske oplysninger
Mødeplan for 2013/2014
Uge 36
Uge 47
Uge 3
Uge 11
Uge 19

Dato
Torsdag den 19. september
Torsdag den 21. november
Torsdag den 16. januar
Torsdag den 13 marts
Torsdag den 8. maj

Tidspunkt
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

Bestyrelsen:
Kirsten Larsen (formand), Henrik Lund Nielsen, Mette Hansen, Lisbeth Foldager og Bent Lykke.
Suppleanter er: Mette Herz og Ole Eis- Hansen

Trafikudvalg:
Henrik Lund Nielsen (formand), Finn Skøtt, Lisbeth Foldager, Bent Lykke, Carsten Janum, Elin Henriksen,
Peter Lenander og Hans Peter Blicher

Skt. Hans aften udvalg:
Mette Hertz, Katrine Krebs, Louise Albirk samt Lasse Rasmussen.

Ideudvalg:
Mette Hansen, Mette Hertz og Poul Ewald.

Kasserer:
Kirsten Eis-Hansen.
Mia Maia Schmidt er revisor og. Lasse Rasmussen er suppleant for revisor

Referent Kirsten Larsen
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