
Referat af generalforsamling i Alling beboerforening 
mandag d. 12.3. 2012 

 

Ad 1: Valg af dirigent og referent. Karsten Iversen blev valgt som 
dirigent og Hanne Bruun som referent. 
 

Ad 2: Bestyrelsens beretning v/Maibritt Holm. 
• Arrangementer: Beboerforeningen har igen i 2011 haft en mængde 
gode og vellykkede arrangementer. Der har været gennemført 
arbejdsdage i beboerhuset i forår og efterår og de mange lokale 
aktivitetsgrupper, som Alling har, blev nævnt. Formanden takkede alle 
dem, der gennem året har langt arbejde og engagement i disse mange 
aktiviteter og i de gode initiativer, som præger livet i Alling.  
• Gave: Beboerforeningen har i 2011 modtaget en gave.  Der er købt 
udstyr til det nye køkken samt nye højtalere til beboerhuset. 
• Hjertestarter: Der er i samarbejde med Alling Menighedsråd indkøbt 
en hjertestarter. Den hænger i kirkens våbenhus. 
• Ny hjemmeside: Der er i 2011 oprettet en ny hjemmeside for 
beboerforeningen, der er billigere i drift og som fungerer godt. Siden 
administreres af Jeppe Jepsen, som yder et stort arbejde og skal have 
mange tak og stor ros for det. Bestyrelsen opfordrer beboerforeningens 
medlemmer til at sende Jeppe materiale, der kan lægges på 
hjemmesiden, fx billeder fra og/eller omtale af afholdte arrangementer, 
annoncering af kommende aktiviteter, o.l.  
• Udlejningen af beboerhuset varetages af Kim Liebum. Udlejningen 
går fint. Niveauet er max. to eksterne udlejning pr. måned, men 
efterspørgslen er meget stor. 
• Nyt busskur og gadekæret: Skanderborg kommune har sat et nyt 
busskur op og genoptaget vedligeholdelsesarbejdet ved gadekæret. 
• Majshøst og gener i Alling: Høsten af majs i efteråret 2011 efterlod et 
stort svineri i Alling, som der ikke blev gjort noget ved. Desuden kørte 
de meget store høstmaskiner i høj fart igennem Alling. Det understreges, 
at det er ejerne af markerne, der har ansvaret for at der i år ryddes op 
efter høsten, og det forventes, at der i år køres mere hensynsfuldt. 
Beboerforeningen afventer, hvordan dette års høst forløber. 
 Beretningen blev afsluttet med, at Bente Klarskov læste Anne Billes digt 
om Alling op 

 

Beretningen blev godkendt 

 



Ad 3: Regnskab 2011. Kasserer Karsten Iversen gennemgik regnskabet 
(bilag på hjemmesiden) med følgende uddybninger  
• Elregningen har i 2011 været meget høj pga. 2010s meget høje 
forbrug, der gav en høj a konto for 2011 samt en ekstrabetaling. Reelt 
har forbruget været på ca. 18.000. I 2012 er forbruget normaliseret.  
• Indvielsesfesten for det nye køkken i 2011 blev betalt af foreningen. 
 

Regnskabet blev derefter godkendt. 
 

Ad 4: Budget 2012. Kasserer Karsten Iversen gennemgik budgettet 
(bilag på hjemmesiden).  
Bestyrelsen ønsker at sætte et arbejde i gang, der skal forbedre 
varmeforsyningen i beboerhuset og undersøger derfor muligheder for 
nye former for energiforsyning.  
 

Det blev på den baggrund besluttet at forhøje beløbet til forbedringer til 
55.000,-kr. Det budgetterede underskud for 2012 er derfor -40.300,-kr.  
 

Budgettet blev derefter godkendt. 
 

Ad 5: Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Maibritt Holm blev valgt til formand 

Kim Liebum og Leif Rytter blev valg til bestyrelsen 

Klaus Magnussen og Annette Killie blev valg som suppleanter 

 

Ad 6: Valg af revisorer. 
Tage Svendsen og Søren Sørensen blev valg som revisorer 

 

Ad 7: Indkomne forslag 

Ad a) Vedtægtsændring. Bestyrelsens forslag blev vedtaget, og 
forslaget til vedtægtsændringen vedtages endeligt på efterfølgende, 
ekstraordinære generalforsamling. 
Ad b) Festudvalg til sommerfesten 2012 blev nedsat. Det består – 
indtil videre – af Anne Bille, Mette Lai, Annette Killie og måske Jeppe… 
Udvalget kommer med forslag til dato til bestyrelsen. 
 

Ad 8: Evt. 


