Østermarkens beboerforening.
Referat fra generalforsamling d. 18.5.2016 på Gymnasiet.
Niels Rasmus Jensen åbnede generalforsamlingen på bestyrelsens vegne
og kommenterede, at fremmødet (38 personer) var det højeste i
foreningens historie.
Efterfølgende blev ordet givet videre til Rektor Lars Bluhme, som bød
velkommen på gymnasiet og informerede om det kommende campus og
generelle fremtidsplaner.
1.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Axel B. Clausen, der blev valgt.
Axel meddelte, at formalia vedr. Indkaldelse til generalforsamling
osv. var fulgt.

2.

Bestyrelsens beretning v. Anders Munk.
(Vedlagt som bilag A).
Beretningen afsluttedes med et oplæg til debat om foreningens
holdning til brug af foreningens midler til fortove/vej contra
færdiggørelsen af legepladsen.
Kommentar fra Mads Krintel Pedersen: Kritiserer bestyrelsen for
ikke fuldt ud at støtte op om visse beboeres kritik i ’vindmøllesagen’.
Svar fra Anders Munk: Besvarede kritikken ved at anføre, at
bestyrelsen til fulde har gjort, hvad de var valgt til. Da bestyrelsen
ikke har modtaget en henvendelse fra hverken kommune eller
gymnasium i sagen er foreningen ikke en part. Bestyrelsen har derfor
kun kritiseret kommunen for dårlig oplysning, for korte frister og
andre formelle fejl i sagen.
Kommentar fra Tove efternavn?: Bestyrelsen burde have holdt
medlemmerne opdateret og redegjort for deres overvejelser omkring
sagen.
Svar fra Anders Munk: Bestyrelsen blev først sent i processen
opmærksomme på sagen og afholdt hurtigst muligt et ekstraordinært
bestyrelsesmøde. Foreningen mangler et organ til i sådanne
situationer hurtigt at informere medlemmerne. Anders afsluttede med

en kommentar om, at dette emne kunne man jo tage op igen under
det senere punkt på dagsordenen om muligheden for at udforme en
hjemmeside til foreningen.
Kommentar fra Poul Holm: Poul redegjorde for hans erfaringer med
forvaltningen i kommunen som inddraget part i vindmøllesagen.
Kommentar fra Mads Petersen: Gentog sin kritik af bestyrelsens
fremgangsmåde og bringer muligheden for at have indkaldt til et
ekstraordinært generalforsamlingsmøde på banen.
Svar fra Anders Munk: Anders fastholder, at da kritikken af
vindmøllen kom fra enkeltmedlemmer og ikke en samlet forening,
vurderedes det fra bestyrelsens side, at den korrekte procedure ville
være at kritisere kommunen for brud på formalia ifm. lokalplan osv. ,
men ikke at sende enkelte medlemmers kritik videre når den ikke
deltes af alle medlemmer.
Dirigenten bryder ind og standser diskussionen, som han mener går i
ring.
Beretningen godkendtes af de fremmødte.
3.

Regnskab.
Kasserer Niels Rasmus K. Jensen uddelte regnskab og gennemgik
tallene (vedlagt som bilag B).
Regnskabet blev godkendt.

4.

Indkomne forslag. Fartdæmpning på Østermarksvej.
Kommentar fra Kirsten Lind Jensen: Kirsten forklarede, at hun havde
haft kontakt med kommunen, som ønsker at etablere chikaner som
fartdæmpning. Kirsten kommenterede ydermere, at hun mente, at
fartbump (3 stk.) var den eneste fornuftige løsning. Kirsten fortalte
ydermere om de mange eksempler hun havde observeret på
gymnasieelever og beboere i området, som kørte med alt for høj fart
på Østermarksvej.
Kommentar fra Poul Holm: Poul har haft kontakt til kommunen og
stillet forslag om en løsning med en minirundkørsel ved krydset

Østermarksvej/Lundevej, et fartbump ca. ud for lågen til børnehaven
Midgård og en cykel ’rampe,’ som leder cyklister fra gymnasiet ud
på Østermarksvej uden brug af bilnedkørslen fra gymnasiet. Poul
anførte, at kommunen havde stillet sig velvilligt til hans forslag.
Generel debat om emnet blandt de fremmødte, hvoraf det fremgik, at
der var almindelig enighed om, at fartdæmpning var en god ting, men
at chikaneløsning (kendt fra Lundevej) gav en hel række
sikkerhedsmæssige og trafikale problemer. En løsnig med fartbump
var langt at foretrække.
Opsamling: Dan Mikkelsen samlede op på debatten og lovede, at
bestyrelsen ville gå ind i sagen på foreningens vegne, rette
henvendelse til kommunen og arbejde for en løsning med etablering
af fartbump.
Indkomne forslag. Parkeringsproblemer ifm. Arrangementer på
Gymnasium og børnehaver.
Bestyrelsen oplyste, at de havde modtaget henvendelse fra
medlemmer, som udtrykker utilfredshed med, at der parkeres ned af
stikvejene og på fortove ifm. store arrangementer på gymnasiet og i
børnehaverne.
Svar: Bestyrelsen henstiller til, at alle beboere ikke parkerer på
fortovene. Dette gælder også div. håndværkere og lignende som
måtte arbejde i området.
Bestyrelsen lovede desuden at rette henvendelse til børnehaver og
gymnasiet og bede om, at de ifm. Invitationer til store arrangementer
medtager en besked om at parkere efter reglerne på de tilstødende
veje.
Indkomne forslag. Oprettelse af en hjemmeside til foreningen.
Bestyrelsen oplyste, at de havde modtaget forslag om at oprette en
hjemmeside til foreningen, hvor man vil kunne læse vedtægter,
referater fra bestyrelsesmøder, oplyse om foreningens aktiviteter osv.

Svar: Bestyrelsen stillede sig yderst positiv over for forslaget og vil
arbejde videre med sagen.
5.

Fastansættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingentet på 2500 kr.
Forslaget blev godkendt.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Dan Enevold Mikkelsen modtog genvalg mens Flemming Pedersen
ønskede at træde ud af bestyrelsen. Mads Krintel Pedersen tilbød at
overtage pladsen i bestyrelsen.
De to opstillede valgtes.
Anders Munk og Niels Rasmus Jensen bliver siddende i bestyrelsen.
Jørgen Eskildsen bliver siddende som 1. suppleant til bestyrelsen og
Lars Ingemann valgtes som 2. Suppleant.
Bent Madsen og Aksel B. Clausen fortsætter som revisor.

7.

Eventuelt.
Rektor Lars Bluhme informerede om gymnasiets planer for
parkering.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Som sædvanlig afsluttedes aftenen med et par oplæg om
lokalområdet, mens de fremmødte tog for sig af kaffe,
chokoladeboller mm., som var bestilt hos Madhimlen.
Dan Enevold Mikkelsen fortalte om Odder under besættelsen.
Beretningen afsluttedes med en ’cliff hanger’, så der næste år kan
fortælles om de dramatiske dage i maj 1945, hvor Odder blev befriet
2 dage senere end resten af landet, fordi den lokale tyske
kommandant ikke ville overgive sig.

