
 

 GENERALFORSAMLING  
Hermed indkaldes til generalforsamling i Alling Beboerforening  

Alling Beboerhus  
Mandag den 19. marts 2018 kl. 19:00  
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent og referent.  

Karsten er dirigent og Anja er referent. 

 

2. Bestyrelsens beretning.  
Jeppe afgiver beretning. 

Vi har 10 musikarrangementer i Alling i år. 

Der har været afholdt loppemarked. Det var et godt arrangement og det gentages i juni i år. 

Sommerfesten faldt i juni i år. Det var en hyggelig fest. Der var mange om eftermiddagen, men der var 

ikke så mange.  

Til Sankt hans havde vi fællesspisning og bål. 

Kunst cafeen havde jubilæum i år og den fugl, der nu står udenfor på stenen, blev indkøbt til 

Beboerhuset.  

Fastelavnsfesten havde fin tilslutning om dagen, men der var ikke så stor tilslutning til fællesspisningen 

om aftenen. 

Der har været trafikmøde… der mødte 3 op fra Alling. Der blev bl.a. talt om en cykelsti mellem Alling 

og Laven.  

Der er nye kommunalplaner på vej, men der har ikke været den store interesse for det her i byen. 

Vi har anskaffet et lærred og en projektor til Beboerhuset. 

Sus barsler med et forslag til en kunstnerisk forskønnelse af Beboerhuset. Forslaget vil komme i høring i 

landsbyen. 

 

3. Godkendelse af regnskab.  

Regnskabet er gennemgået og godkendt. 

 

4. Budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent, herunder  
- drøftelse om nødvendige istandsættelser af huset  

Budgettet er gennemgået og godkendt. 

 

5. Valg af formand: Hans Erik (Jeppe) Jepsen på valg. Genopstiller Bestyrelsesmedlemmer: Leif 

Rytter og Helene Torp Olsen på valg. Helene ønsker at trække sig.  

Hans Erik (Jeppe) Jepsen er genvalgt, som formand. Hanne Beyer Clausen er valgt, som 

bestyrelsesmedlem i stedet for Helene. 

 

6. Suppleanter: Runa Olesen og Karen Hedin på valg.  

Runa og Karen er genvalgt. 

 

7. Valg af 2 revisorer. Tage Svendsen og Søren Sørensen.  
Tage Svendsen er genvalgt. Kim er valgt, 

 



8. Indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag. 

 

9. Eventuelt.  
Rengøringsstandarden for Beboerhuset må gerne hæves. Bestyrelsen er obs. på problemet.  

Vi mangler ta’tøj i køkkenet; salatbestik m.m. 

Mobile Pay: Hvad gør vi på sigt? Det blev debatteret på generalforsamlingen og tages op i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen sørger for passende forplejning til generalforsamlingen.  

På gensyn.  

På bestyrelsens vegne  

Hans Erik (Jeppe) Jeps 


