REFERAT af Generalforsamling
mandag den 30. april 2018 – kl. 19.00 -Soldaterhjemmet Sdr. Boulevard
Emnebeskrivelse
Til stede

Aktiviteter og
Beslutninger

Lis Andreasen (form.) LA
Sharon Fisher (næstform.)
Erik Simonsen
Flemming Wedell
Jens Ulrik (kasserer)
Paul Larsen (sekr.) PL - (ref.)
Andreas Isager (suppleant) AI
Jarl Abrahamsen
Lennart Greig –(havde udmeldt sig af best, )
Gerda – vores flittige hjælper var der også.

Dagsorden
Valg af
dirigent

Der var 60 – 63 medlemmer til stede.
Udfærdiget af bestyrelsen i overensstemmelse
med vedtægter.
Karen Nøhr blev valgt med stort bifald.

Karen Nøhr valgt som
dirigent

Karen startede sit hverv ved at meddele, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Hun gjorde opmærksom på, ad der af praktiske
grunde blev max 3 min. taletid ved indlæg fra
medlemmer. Den regel kom egentlig ikke, i brug,
for der var ikke voldsomt mange indlæg.
Formandens
beretning

Lis aflagde en flot og velskrevet beretning om det
forløbne år. Det var bl.a. en gennemgang af de
mange arrangementer for medlemmerne og en
fortælling om bestyrelsens mange gøremål. Lis
gjorde også rede for det store arbejde med
modernisering af Byforeningen ved overgang fra
bladorientering til digital information. Det
glædelige ved denne forvandling er
medlemmernes accept af det nye system. Der er
mange som logger på foreningens hjemmeside og
nyhedsbrevet fungerer fint.

Fremlæggelse
af regnskab

Jens Ulrik fremlagde årsregnskabet, hjulpet på vej
af overheadprojektor, så alle kunne følge med.
Regnskabet var naturligvis blevet godkendt af
foreningens revisorer: Erik Clemmensen og
Merete Jensen.
Der var et mindre underskud på ca. 9000 kr. og
det skyldes bl.a. etablering af digitale løsninger.
Men samtidig viste regnskabet hvorfor det er

Lis aflægger beretning
om årets aktiviteter.

Jens Ulrik fremlægger
regnskab.

muligt at nedsætte kontingentbetalingen.
Der spares mange penge på at gå fra udsendte
blade til digital løsning.
Her har bestyrelsen, helt klart, udvist ”rettidig
omhu”.
Jens Ulrik kunne med glimt i øjet meddele, at
Byforeningen stadig er en ”rimelig velbeslået”
forening med en kassebeholdning på omkring
193.000 kr. – ”så nu må vi nok helle få plantet
nogle flere træer”.
Endelig fremlagde Jens Ulrik budget for det
kommende år.
Der var ingen divergerende opfattelser eller
diskussioner, så budget blev godkendt.
Plant et træ

Erik Simonsen kunne meddele, at det går fint
med det nyplantede træ ved musikskolen. Han
fortalte også, at der ved Odinpris-overrækkelsen
var blevet foræret to Japanske Kirsebærtræer
som gave fra Byforeningen til prisvinderne i den
totalrenoverede villa i Lahnsgade.
Erik fortalte også, at forslagene om
træplantninger i forbindelse med pilgrimsruter til
Odense stod lidt i stampe.

Budget godkendt.

Erik fortalte om Plant et
træ.

Der var ikke indkommet forslag fra
medlemmerne, så behandling af indkomne forslag
var hurtigt overstået.
.
Valg af
bestyrelse

Lennart har udmeldt sig af bestyrelsen, så der
skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem.
Heldigvis opstillede:

Lennart udmeldt af
bestyrelsen

Christian Trap Schmitt til bestyrelsen. Der var
ingen modkandidater så han blev valgt med stort
bifald. Det glæder resten af bestyrelsen at
Christian stillede op, for han er ung – og han har
erfaring med hjemmesider, og dertil har han fra
helt ung været meget interesseret i
byplanlægning i Odense.
Lis meddelte at hun ikke fortsatte som formand,
men at hun gerne ville fortsætte som
bestyrelsesmedlem.
På valg: Lis Andreasen, Erik Simonsen og Paul J.
Larsen.
Alle blev genvalgt.
Suppleanter: Flemming Wedell og Andreas Isager.
De blev begge genvalgt.
Revisorer: Erik Clemmensen og Merete Jensen.
De blev begge genvalgt.

Valg af bestyrelse

Dermed er det nye og særdeles kompetente
arbejdshold klar til til en ny periode.
Eventuelt

Jette: ”Der blev lovet gelænder til Eventyrhaven i
slutningen af 2017/starten af 2018. Der er ikke
sket noget endnu, så vil I ikke gøre noget ved
det?”

Gelænder i
Eventyrhaven

Lis:” Vi har møde d. 4. Maj i trafikgruppen, så det
vil blive påtalt.”
Jette: ” Så har jeg lige et gelænder mere .
trappen op til Odense Teater.” Spredt latter.
”Det tager vi med” – lovede Lis.
Underholdning

Der blev serveret lækkert kaffebord medens
arkæolog Maria Lauridsen fortalte om definition af
en by i middelalderen og danske byers udvikling
op gennem middelalderen. Hun havde 30 min. og
den tid overholdt hun. Der var en del spørgsmål
til emnet og hun svarede beredvilligt. Det var
meget interessant.

Underholdning af Maria
Lauridsen

Generalforsamlingen var program-færdig kl.
ca.9.30 så der var tid til small talk og bogkøb.
Den nye bestyrelse nåede lige at blive samlet til
en lille snak.
Det har været en meget fin generalforsamling
uden nogen form for kontroverser. Det kan kun
skyldes en grundig planlægning. Godt gået .
bestyrelse!
Næste møde

Bestyrelsen blev enige om at holde møde på
Isagers Tegnestue, mandag d. 7. Maj kl. 19.30.
Sharon medbringer lækkerier, så vi kan fejre os!!

Referat

01.05.2018

Paul J. Larsen

