
Referat fra beboermøde tirsdag den 25. maj 2010:

Forud for mødet havde følgende meldt sig til at deltage i en initiativ gruppe:
Birgit og Palle ( Broen 8, 3. Tv.), Liselotte og Henrik ( Broen 6, 3. Tv.), Birgit Mehl (
Broen 8 , 4. Th), Sanne og Henrik ( Broen 6, 2 Th.), Helle ( Stævnen, Stuen, lejl.3),
Kristian Lauge ( Stævnen, 7. lejl.4), Britta og Karsten ( Broen 8, 1. Tv), Lene og
Jørgen ( Stævnen, 4, lejl.4), Hanne( Broen 8, 7,Th.) og Joan ( Broen 8, 7 Th.).

Følgende deltog i mødet: Børge (Broen 5, Th), Palle, (Broen 8, 3. tv),
Liselotte,(Broen 6, 3. Tv), Britta( Broen 8, 1.Tv.,), Joan,(Broen 8, 7 Th), Birgit (Broen
8, 4. Th), Henrik (Broen 6, 2.Th) og Lene ( Stævnen):

Formål med mødet: at fremme et fælles samvær og dermed en fælles kultur i
Promenadebyen, og de 2 aktuelle bygningers beboere imellem. De - efter hvert
initiativ-punkt nævnte personer - er udnævnt til Tovholdere/ iværksættere af selve
projektet/ideen. Ved udmeldinger om dette og hint gøres det primært på
hjemmesiden og gerne samtidigt skriftligt opslag i de 3 elevatorer.

1: Fast SOMMERFEST for Broen og Stævnen, hvert år, den sidste lørdag i maj kl.
14.00 ( samtidig med havne-festivallen). HUSK: skriv datoen ind for næste år , så
fremmødet kan blive stort. Tovholdere: Joan og Hanne.

2: For at få "rystet" beboerne sammen for nuværende, er der aftalt en
SOMMERFEST, lørdag den 14. august 2010, kl. 13.00. Festen vil forløbe på
Broens tagterrasse fra kl. 13.00. Medbring mad og vin til eget forbrug. Så laver vi et
"kæmpe" tag selv bord. Ved ændringer grundet vejret meddeles dette. Tovholdere:
Henrik, Hanne, Liselotte og Joan.(sidstnævnte rundkaster skriftlig invitation af
hensyn til beboere uden computeradgang og ad hensyn til lejere). Alle er selvfølgelig
MEGET velkomne.

3: Tagterasse-udvalg: der nedsættes et udvalg, der kan sørge for klargøring af og
"regler" for brug af tagterasse på Broen. Vi har tænkt, at Stævnens beboere skal
have adgang. Udvalget vil i første omgang afklare mangler i henseende til
"færdiggørelse", herunder fastbygget bord. Plus foretage overvejelser om forsøg på
ombygning af grill fra kul til gas. Vi forsøger kontakt til Sjælsø/MTH, mhp. materialer,
så vi selv kan lave det praktiske arbejde. Derudover skal der foretages evt. indkøb -
efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen - af havemøbler, der er "vægtmæssigt"
stabile, og ikke "flyver" bort i blæsevejr. Tovholdere: Henrik, Liselotte, Hanne og
Joan. (muligt brug af / opbevaring af fælles havemøbler, indkøbt af Odense
Havneudvikling, og midlertidigt anbragt i Cafeen på stævnen, undersøges af Børge
ved Kallehauge, Sjælsø. )

4: Læsegruppe/ litteraturgruppe: I løbet af efteråret kunne vi forestille os et behov
for en sådan gruppe i bebyggelsen. Tovholdere: Lene (Stævnen) og Birgit ( Broen 8,
3. Tv - tilmeldt af sin mand!). Vi glæder os til gruppens opstart med en - til den tid,
oplagt og spændende titel!!



5: Oprydningsudvalg: Vi synes fortsat, at der er behov for en gang "oprydning" på
arealerne ind mod centrum. Lisbeth Bojsen i bestyrelsen har forsøgt kontakt til rette
vedkommende desangående, endnu uden resultat. Vi foreslår: en container lejes og
betales af hele bebyggelsen, frivillig arbejdskraft tilbydes til oprydning - så alle kan få
et pænere område om bebyggelsen. Børge taler med den fælles bestyrelse, og
melder tilbage til Henrik, der vil undersøge pris, og evt. bestille container - samt
sætte opslag i elevatoren -. om fremmøde til oprydning. !

6: Initiativ-gruppe: til afholdelse af diverse kulturelle arrangementer. Evt. aften med
en kunstner, en forfatter, en "hvem - som helst". Vi forestiller os at forsøge aftale
med "Sjælsø" om enkelt - aftens udleje af en af "Cafeerne" til rimelig pris. ( Når
Odense Kommune kan leje cafeerne, må vi også kunne). Det må være i alles
interesse, at området udvikles. ! Tovholdere: Jørgen Carstensen ( tilmeldt af Lene)
og Liselotte, samt Joan.

7: Værkstedsgruppe: Der er mulighed for at "omdanne" et ca. 15 m2 rum i
kælderen under Broen til et mindre "værksted". (Børge opbevarer for nuværende
fælles reparationsfliser i rummet, men de kan sikkert stables, så der bliver plads!).
Her tænkes udarbejdet regler for benyttelse af værkstedet til evt. ompolstring af
møbler, snedkerering, "jule- dekorationer", ETC. Der er "stikkontakt" i rummet til ex.
limpistol og diverse elektriske apparaturer. Tovholdere: Liselotte, Hanne og Joan.

8: Ad Hoc Arbejdsgrupper: Ved behov for fælles indsats- eksempelvis ved
kommende vedligeholdelses opgaver - står initiativgruppen for planlægning og
indkaldelse af "frivillig" arbejdskraft. Vi tænker på fremtidige opgaver som:
færdiggørelse af opgange ( hvis bygherre mod forventning ikke gør dette!),
vedligeholdelse med maling af opgangen etc. Muligt kan vi også lave en
"græsslånings - gruppe", der på turnus kan slå græsplænen efter indkøb af
slåmaskine. ( Der går nogle år, inden vi får økonomi til en fastansat professional
"vicevært"). (For nuværende er der en frivillig "græs-vandings-gruppe" i gang.) . Hvis
nogle får ideer og ser behov for en fælles arbejdsindsats, bedes de anføre dette til
gruppen af ovenstående, så gruppen kan iværksætte de praktiske tiltag.

9: En ny "folder" på hjemmesiden, der skal kigges "NU"/ omgående. Evt. benævnt
"opslagstavlen" Her kan opslås alt akut, som manglende varme/ vand - evt.
teaterbilletter, der kan afhentes pga manglende brug etc. ( Jørgen Carstensen?)

Alle deltagere ved mødet var enige om, at der er stor forståelse for, at nogle beboere
har flere ressourcer og engagement, end andre - og at det altid vil være sådan.
Håbet er en indsats til gavn alle beboere og dermed til fælles bedste. Derudover var
der enighed om, at vi ikke umiddelbart skelner mellem "Broen og Stævnen", men
tænker i begrebet "Promenadebyen". ( Nu må vi se, når næste bygning er opført!).

Mødet var meget positivt og en god start på et fremtidigt samarbejde.

Joan Rudbæk, Broen 8, 7 TH,




