
Dagsorden og referat 

  

 Valg af dirigent og referent.  Karsten er dirigent og Anja er referent 
 Bestyrelsens beretning. Jeppe kom med en god og fyldestgørende beretning 
 Godkendelse af regnskab. Regnskabet for 2016 er gennemgået og godkendt 
 Budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent, herunder: 

 Budget for 2017 er gennemgået og godkendt. Kontingentet er uændret. 

1. Valg af formand: Hans Erik (Jeppe) Jepsen på valg. Genopstiller  

Jeppe er genvalgt, som formand 

Bestyrelsesmedlemmer: Jan Langschwager og Birgitte Pasgård er på valg. 

Birgitte vil gerne trække sig. Anja Tarp tilbyder at opstille.  

Jan og Anja er valgt 

2. Suppleanter:  Karen Hedin på valg og Runa Olesen . Tilbyder at genopstille. 

Karen og Runa er genvalgt 

Valg af 2 revisorer. Tage Svendsen og Søren Sørensen. Genopstiller 

Tage og Søren er genvalgt 

Indkomne forslag. 

Der er en del tyverier i byen. Vi prøver at finde en løsning. 

Fuglehuset: Vi er ikke en grundejerforening, så vi har ingen normer. Vi vil gerne være 

bisiddere næste gang Fredningsrådet skal ud og besigtige Fuglehuset. 

Forslag om nyt Scenelys. Bestyrelsen beslutter at nyt scenelys er tiltrængt. 

Forslag om nye bord. Hvis der indkommer et konkret forslag behandler bestyrelsen 

dette. 

Der er kommet en forespørsel om hvorvidt der er interesse for/mulighed for at få opstillet 

et løbebånd i beboerhuset. Vi tænker ikke at beboerhuset egner sig til løbebånd, men at 

hvis man kan finde et sted i byen, hvor det kan stå, så er det da en god ide. 

Branddammen: Det er for dyrt at lave branddammen om til et gadekær. 

Eventuelt. 



Der blev talt om trafikken i Alling. Mange kører for stærkt. Forslag om at flytte det ene 

”legende børn” skilt ned til hovedvejen. Tegne hinkeruder på vejen. 

Kunstcafeen d. 30. juni - 14. juli.: Stemmesedler til byens kunstkøb - Bestyrelsesafgørelse. 

Bestyrelsen sørger for passende forplejning til generalforsamlingen. 

På gensyn. 

På bestyrelsens vegne 

Hans Erik (Jeppe) Jepsen 

Formand 


