19. august 2012

Referat fra Generalforsamlingen den 18. august 2012
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent- Henrik Lund valgt
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Forslag til behandling
5. Forelæggelse af budget
6. Vedtagelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer vælges i lige år (Henrik Lund og Kirsten Larsen er på
valg) – begge ønsker at stille op igen - 3 medlemmer vælges i ulige år (Lisbeth Foldager, Mette
Hansen og Bent Lykke - Bent Lykke er indtrådt i stedet for Hubert Trigalo).
8. Valg af to suppleanter for et år. Ole Eis - Hansen er suppleant - ønsker Ole at stille op igen
9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt:
Ad 1.
Henrik Lund blev indledningsvis valgt som dirigent
Ad 2
Formand Kirsten Larsens beretning i korte træk.
Bestyrelsen har holdt faste møder hver anden måned og herudover efter behov.
Præsentation af den eksisterende bestyrelse. I januar måned trådte Hubert Trigalo ud - Bent Lykke
trådte ind som ordinært medlem og Kirsten Eis Hansen indvilgede i at være kasserer
Der har været to udvalg i år:
 Trafikudvalget har opnået at få gennemkørsel forbudt for lastbiler – Drøfter parkeringsforhold
md kommunen og holder øje med udbygningen i Thrigetrekanten og konsekvenserne for området af
ændringerne påThomas B Thrigesgade
 100 års udvalget har samlet materiale og stået for udarbejdelsen af jubilæumsskriftet – Nogle af
medlemmerne at fortsætte med arbejdet og at give noget videre til stadsarkivet men udvalget lukker
og slukker med festen i dag
Hjemmesiden er kommet op at køre – Vi overvejer hvordan den skal anvendes mere aktivt og om vi
også skal have noget at det historiske materiale ind herpå. Det vurderes om der kan komme et login,
så kun medlemmer kan se materialet.
Vi har knoklet på mange fronter for at få løverne renoveret og også bunkeren fjernet – det er ikke
lykkedes…endnu, parken trimmet og moderniseret - men vi fortsætter ufortrøden- vil søge private
fonde i det kommende år.
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Ansøgninger til Kommunen dels til forstadspuljen med ansøgning om nyindretning af legeplads
mm og i den forbindelse har vi etableret samarbejde med Fysioterapeutskolen som gerne ville gå
aktivt ind og lave projektforslag til os.
Dels til park og kulturforvaltningen vedr.: renovering af området. Har tidsmæssigt trukket tænder
ud - de har lovet at renovere trappen. Vi har Løveparken navngivet og vi for en skiltning der
markere at det er et historisk interessant område.
Den nuværende bestyrelse lægger op til at fortsætte den linje der er lagt i år, måske ikke med så
meget turbo på som i år
Samspil - glad når jeg får henvendelser
Hvis vi skal udvide vores aktiviteter skal vi have nye / flere kræfter i spil. Nye medlemmer der har
nye ting de vil bidrage med F. eks. med flere sociale aktiviteter for børn
Oplæg fra trafikudvalget ved Henrik Lund…….
Ad 3
Kasserer Kirsten Eis-Hansen fremlagde regnskabet og det blev godkendt.
RESULTATOPGØRELSEPERIODE 01.01.-31.12.2011.
Indtægter i 2011:
Medlemskontingent for 2011

kr. 4.000,00

Refusion for ødelagt træ

- 4.000,00

I alt:

kr. 8.000,00

Udgifter i 2011:
Gaver til afgående bestyrelse m.v.

kr.

689,00

Langeskov Planteskole

- 4.600,00

Servicegebyr til Danske Bank

-

I alt:

kr. 5.589,00

300,00

Indestående i bank pr. 31.12.2010 : kr. 6.209,00
Årets resultat:

kr. 2.411,00

Beholdning pr. 31.12.2011

kr. 8.620,00
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Betaling af kontingent vil fremover følgekalenderåret.
Og Vi overvejer at skifte til Nordfyns Bank, da Danske Bank er dyr mht gebyrer
Ad 4. Der var ikke indkommet forslag til behandling
Ad 5. på Grund af Kirsten Eis- Hansen uheld med benet og sygehusindlæggelse havde der ikke
været tid til at udarbejde et skriftligt budget, der blev redegjort mundtligt for det kommende buget
som bl.a. vil indeholde udgifter og indtægter vedr. festen i dag og udgifterne til jubilæumsskriften –
I vil efterfølgende få en orientering
Ad 6. Man fortsætter med 100 kr. pr år som kontingent i foreningen
Ad 7. 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg og vælges i lige år. Henrik Lund og Kirsten Larsen ønskede
begge at genopstille og blev valgt.
Ad 8. Der blev valgt to suppleanter. Ole Eis - Hansen og Mette Hertz er suppleanter det næste års
tid
Ad 9 Mia Maia Schmidt, Nørrevænget 43 B2 blev valgt som revisor og Sanne Ovesen,
Nørrevoldgade 39 blev valgt som suppleant
Ad 10
Nye medlemmer til trafikudvalget: Elin Henriksen, Nørrevænget 55og Peter Lenander,
Nørrevoldgade 29- Var der flere?
Udvalg vedr. skt. Hans aften blev nedsat bestående af: Mette Hertz, 45 Katrine Krebs,
Nørrevoldgade 34 og Louise Albirk, Nørrevoldgade 46
Der blev udtrykt tak for arbejdet til bestyrelsen

Kirsten Larsen, tlf. 60 63 43 33, e- mail: kirslars@ofir.dk
Formand
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