H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening
Odense den 28. februar 2014

Referat af generalforsamling afholdt den 26. februar 2014 på Møntergården
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag. Skal senest 8 dage før generalforsamlingen sendes skriftligt til formanden.
a) Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen beder om mandat til at udpege 2 – 3 medlemmer til
kontaktudvalg med Odense kommune vedrørende Th. B. Thrigesgade projektet.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Ole Pilgaard, som ikke ønsker genvalg, og Mads
Bering, som er villig til genvalg. Som nyt medlem foreslår bestyrelsen Jørgen Graulund Jørgensen, Bangs Boder 4.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er: Marianne Andersen og Ole Meyersahm, der
begge er villige til genvalg.
8. Valg af 2 revisorer. På valg er: Jørgen Larsen og Liselotte Bang.
9. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er Gunhild Bue.
10. Eventuelt
Før generalforsamlingen holdt Asger Lorentzen og Jan Bo Jensen, Odense Bys Museer indlæg
om etablering af et H. C. Andersen Eventyrhus. Det var særdeles spændende og inspirerende,
at høre om den foreløbige proces. Der henvises efterfølgende til hjemmesiden
www.houseoffairytales.odense.dk. Asger Lorentzen udleverede fribillet til hver husstand til
Odense Bys museer. Tak for det. Disse fribilletter afleveres af kassereren sammen med girokort til kontingentindbetaling.
Ad pkt. 1
Bestyrelsen foreslog Leif Typkær som dirigent. Han blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægterne.
Ad pkt. 2
Formand Ole Pilgaard aflagde beretning og takkede for ”husly” på Møntergården. Der var få
kommentarer til beretningen. I forbindelse med formandens information om møde med Odense kommune vedrørende skybrud og stormflod, blev det nævnt, at der kan være behov for, at
der sker en opretning af rendesten i gaden (HJS) så vandet løber i kloakken frem for ud over
gaden.
Et problem, at der i forbindelse med snerydning, er sket oversprøjtning af huse, blandt andet i
Rosengade. Er blevet påtalt til Odense kommune. Herefter blev formandens beretning godkendt.
Ad pkt. 2
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Foreningens kasserer Poul Mandø forelagde foreningens reviderede regnskab. Årets resultat er
kr. 3.815,- og der er en egenkapital på kr. 66.358,-. Regnskab blev godkendt.
Herefter fremlagde kassereren budget for 2015. Budget blev godkendt.
Ad pkt. 4
I budget for 2015 er indregnet et kontingent på kr. 150,- pr. husstand. Det er således kassererens forslag, at kontingent fastholdes. Budget 2015 blev godkendt.
Ad pkt. 5
Som det fremgik af dagsordenen, har bestyrelsen anmodet om mandat til, at udpege 2 – 3
personer til et kontaktudvalg i Odense kommune i forbindelse med ombygning af Th. B. Thriges Gade. Formanden oplyser, at bestyrelsen forventer, at 1 – 2 personer fra bestyrelsen skal
indgå i gruppen og at 1 – 2 af områdets beboere også indgår i gruppen. Dirigenten mindede
om, at arbejdet i en kontaktgruppe er et bestyrelsesansvar. Generalforsamlingen gav bestyrelsen den ønskede bemyndigelse.
Formanden opfordrede til, at interesserede beboere kontakter bestyrelsen. Søren Friis foreslår
Marianne Andersen fra Rosengade som kontaktperson.
Ad pkt. 6
Formand Ole Pilgaard har i sin beretning begrundet hvorfor han ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Jørgen Graulund Jørgensen, Bangs Boder 4 blev valgt. Mads Bering, der var villig til
genvalg, blev genvalgt.
Ad pkt. 7
Marianne Andersen og Ole Meyersahm, der begge var villige til genvalg, blev genvalgt.
Ad pkt. 8
Jørgen Larsen og Liselotte Bang, der ligeledes var villige til genvalg, blev valgt.
Ad pkt. 9
Gunhild Bue, der også var villig til genvalg, blev valgt som revisorsuppleant.
Ad pkt. 10
Lene Hub takkede, på bestyrelsens vegne, Ole Pilgaard for mange års seriøst arbejde i bestyrelsen.

Odense den 28. februar 2014
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Vedlagt er formandens beretning samt regnskab for 2014 og budget 2015. Vedrørende fribilletter til Odense Bys museer se ovenfor.

