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Referat fra Generalforsamling
torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.00.
Generalforsamlingen blev afholdt på Carl Nielsen Museet, Claus Bergs Gade 11, 5000 Odense C.

1. Valg af dirigent
Efter forslag fra bestyrelsen blev Leif Typkær valgt.
Dirigenten konstaterede, at der var mødt 21 medlemmer ud af foreningens 62 medlemmer.
2. Formandens beretning
Formandens mundtlige beretning blev omdelt til deltagerne i generalforsamlingen. Efterberetningen var bemærkninger til følgende emner:
Parkering i området, hvor der blev fremsat ønske om etablering af handicap p-pladser i forlængelse af Claus Bergs Gade, mærkat til beboerparkering (ikke fast parkering) på tidspunkter uden for de tidspunkter, hvor kørsel er tilladt. Enkelte tilkendegav, at de ønskede
at bestyrelsen holdt lav profil i forhold til parkering i dagtimerne.
Der var desuden en deltager, der tilkendegav sin undren over, at en henvendelse om bebyggelse i Rosengade ikke var omtalt i formandens beretning. Til dette svarede formanden,
at det på grund af adressaterne var opfattet som en generel orientering til medlemmerne.
Formanden henstillede desuden, at beboerne i den slags spørgsmål valgte mellem at benytte bestyrelsen, selv gå til kommunen eller henvende sig til pressen.
Herefter blev beretningen godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014
Kasserer Poul Mandø gennemgik det reviderede regnskab, der blev godkendt uden bemærkninger.
4. Fremlæggelse af forslag til budget for 2015
Kasserer Poul Mandø gennemgik budgetforslaget, der blev godkendt uden bemrækninger.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 150,00, hvilket blev godkendt.
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6. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af de nuværende vedtægters § 1, der lød
således:
Medlemmer af foreningen er ejere af ejendomme i Bangs Boder, Claus Bergs Gade, Hans
Jensens Stræde, Overstræde, Ramsherred, Rosengade og Sortebrødre Torv, såfremt de pågældende ejendomme er omfattet af den for kvarteret gældende saneringsplan.
Bestyrelsen foreslog, at den sidste sætning udgik, så § 2 i de nye vedtægter blot vil lyde således:
Medlemmer af foreningen er ejere af ejendomme i Bangs Boder, Claus Bergs Gade, Hans
Jensens Stræde, Overstræde, Ramsherred, Rosengade (2015) og Sortebrødre Torv.
Forslaget om indsættelse af (2015) efter Rosengade blev fremsat af bestyrelsen som et
ændringsforslag, der præciserer, at det drejer sig om de aktuelle gadeforløb.
Herefter blev forslaget godkendt af de 21 stemmeberettigede, men forslag skal behandles
på en ekstraordinær generalforsamling den 19. marts 2015, hvor det kan vedtages med
almindeligt flertal.
Der var desuden fra Bangs Boder 18 – 20 fremsendt forslag om – Porte for enden af gyderne.
Der var ikke mulighed for uddybning af forslaget, da forslagsstillerne ikke var tilstede på
generalforsamlingen. Det blev derfor overladt til bestyrelsen at undersøge forslaget nærmere.
7. Valg af bestyrelse
Poul Mandø, Ole Meyersahm og Kurt Habekost blev genvalgt.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Verner Nielsen og Pia Ullerup blev valgt.
9. Valg af revisorer
Liselotte Bang og Jørgen Larsen blev genvalgt.
10. Valg af revisorsuppleant
Gunhild Bue blev genvalgt.
11. Eventuelt
Verner Nielsen orienterede om forslag om at give hele området status som gågade.
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Drøftelse af snerydningsproblematikken.
Spørgsmål vedrørende nye gadelygter placeret i nærheden af ”Under Lindetræet”.
TBT – projektet afholder orienteringsmøde den 8. maj 2015 kl. 15.00.

Leif Typkær
Dirigent
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