
Alling Beboerforening 
Generelforsamling mandag den 21. marts kl.: 19:00 i Alling Beboerhus 

 Side 1 

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Budget for kommende år og fastlæggelse af kontingent 
5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
6. Valg af to revisorer, hvoraf den ene afgår efter et år 
7. Indkomne forslag 
8. Evt. 

 

Referat  
 
Pkt. 1 - Valg af dirigent og referent 
Carsten vælges til dirigent og Aksel til referent. 
Carsten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, er beslutningsdygtig med 
18 deltagere fra 15 andelshavere. Generelforsamlingen er lovlig. 
 
Pkt. 2 - Bestyrelsens beretning 
Maibritt, bestyrelsesformand aflægger - suppleret af enkelte nøglepersoner - beretning 
med hovedvægt på de mange aktiviteter i og omkring Beboerhuset i 2010. 
 
Og hold nu fast: Fastelavn, 20 års sommerfest, Kunstcafé, Lokalhistorisk Gruppe, Alling 
Kor, Kreative Ællinger – strik og snak, Blues Departments - seks arrangementer, 
Fællesspisning – med og uden børn, den ekstraordinære generelforsamling omkring den 
store pengegave, der åbnede mulighed for at bygge nyt og større køkken, selve 
køkkenprojektet, Mostedag, Kunsthåndværk & Julecafe, Julefrokost, Bladet Ællingen, 
arbejdsdage samt udlejning af beboerhuset til 20 lokale og 6 eksterne. 
 
Hovedpunkter: 
• Leif efterlyses lidt hjælp til at færdiggøre det nye køkken; yderbeklædning, udhæng, 

undertag mv. Hold øje. 
• Kenneth efterlyser en afløser til at arrangere det praktiske omkring caféen under 

Kunstcaféen. 
• Karen fortalte at Alling-koret sidste år havde sunget på scellerosecenteret. Koret 

holder pause fra december på grund af sygdom. 
• Alle opfordres til at give redaktør Jeppe input til Ællingen - Beboerforeningens blad. 

Jeppe forventede vist en afløser, men det gik ikke – denne gang ;-) 
 
Beretningen godkendes. 
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Pkt 3 - Godkendelse af regnskab 
Carsten aflægger regnskabet, underskrevet af de to revisorer. 
Carsten peger på, at udgifterne til el er steget betydeligt og forklares med vintrene 
2009/10 og 2010/2011 samt ekstra opvarmning under køkkenbyggeriet for at undgå 
rørsprængninger.  
 
Carsten forklarer desuden, at regnskabet for 2010/11 viser et overskud på 85.545 kr, som 
skal ses i lyset af pengegaven, og at regnskabet 2010 kun indeholder få omkostninger 
(24.834) forbundet med det nye køkken. De fleste udgifter falder i 2011. 
 
Regnskabet godkendes 
 
Pkt 4 - Budget for kommende år og fastlæggelse af kontingent 
Carsten fremlagte budget for 2011. Beboerforeningen har igen i år modtaget en 
pengegave. Budgetposten til at færdiggøre det nye køkken og ny yderbeklædning 
omkring depotet fastsættes til 150.000 kr. Der budgetteres med et resultat på –87.000 kr.  
 
Budgettet godkendes. 
 
Pkt 5 - Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Maibritt genvælges til formand. Kirsten og Birgitte er på valg og genvælges. Klaus og 
Mia vælges til suppleanter. Leif og Kim er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. 
 
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer fortæller, at bestyrelsen på førstkommende 
bestyrelsesmøde vil indstille, at Carsten forsætter som revisor. Generalforsamlingen 
bifalder indstillingen. 
 
Pkt 6 - Valg af to revisorer, hvoraf den ene afgår efter et år 
Tage og Michael genvælges til revisorer. 
 
Pkt 7 - Indkomne forslag 
Inden forslag er modtaget 
 
Pkt 8 Evt. 
Der nedsættes et festudvalg til en sommerfest. Per R, Klaus, Lona melder sig til 
festudvalget, der vil hjælpe bestyrelsen. Andre frivillige melder sig til bestyrelsen. 
  
Kh Aksel 
 


