
                                 Generalforsamling 25.3. 2019  Alling Beboerhus 

 

1.  Valg af dirigent: Karsten Iversen blev valgt.  

 

2.  Bestyrelsens beretning: GF indkaldt rettidigt og kendt beslutningsdygtig. 

      Formanden mindedes foreningens største sponsor Jan Dresholdt, som er afgået ved døden. Selvom han ikke var  

     medlem af folkekirken, blev han begravet med manér. I alt donerede han 400.000 kr. til  

     beboerhuset. Til minde om Jan har vi anbragt en bænk med hans navn på, foran huset. 

      Udsigten ved Bryggebjerg: Pludselig kom der hul igennem. Flemming Poulsen og Anne Lund 

     havde fået kontakt med skovens ejere og vi fik med god hjælp fra Laven over 2 week-ender  

     ryddet birkekrat m.m. væk, så man atter kan se ud over Julsø og se Himmelbjerget.  

      Gadekæret: Det er faktisk kommunens ansvarsområde. De har sendt folk, som har beskåret og fjernet  

     store træer. Der er for sumpet nu til de store maskiner, men der sker noget mere senere hen.  

      Arrangementer: Vi havde loppemarked 3. juni. Der var hedebølge og alle mennesker var taget  

     til stranden, så der blev ikke solgt så meget.  

     Skt. Hans:  Man måtte jo ikke tænde bål, men det var lovligt at tænde op i et bålfad.  

     Sensommerfest: Der var arrangeret et indianertema med telte og alt muligt, men arrangøren  

     meldte forfald og vi måtte i al hast finde en erstatning. Der blev indkøbt materialer til fjerhatte  

     m.m., vi dansede indianerdans men som fortæller kunne indianeren heldigvis fange børnenes  

     opmærksomhed. Om aftenen bidrog Kasper med hjemmebrygget øl, hvilket skabte en livlig atmosfære. Måske en     

tanke til efterfølgelse. 

     Jesper fra Gyden fortalte, at vi var inviteret til fodbold i Laven. Fodboldtrøjer med Alling-logo på styrkede moralen i 

en grad, så Alling kom hjem med pokalen!  

     Der har også været whisky-smagning ved Tage Svendsen.  

     Hanne Clausen arrangerede et havekursus under Ry Aftenskole, der var 15-20 deltagere.  

     Kunstcaféen har haft 25 års jubilæum. Arrangørerne besøgte kunstnerne fra Åbne Atelierdøre og  

     fandt udmærkede ting.  

     Musikken:  La Croix løb pænt rundt.  Kim Liebums Syreregn rock gav underskud.  

     Country Dance gav lidt underskud, til gengæld var det en publikumssucces og folk morede sig.  

     Vi gentager nok succes’en, vi har jo penge nok til arrangementer.  

     Christensen & Kannes folkemusikaften blev aflyst. Ligeledes Aske Jacoby pga. sygdom.  

     For fremtiden vil referaterne fra bestyrelsesmøderne i Alling Beboerhus blive sendt ud til hele  

     maillisten. 

3.  Regnskab:  blev fremlagt af kasseren. Vi har fået tilskud fra Skanderborg kommune.  

     Regnskabet blev godkendt.   

4.  Budget:  kontingent forbliver uforandret. Budget godkendt.  

5.  Valg af formand: Hans Erik (Jeppe) Jepsen var på valg og genopstillede ikke.  

     Hanne Clausen blev valgt som formand. Jeppe fortsætter med hjemmesiden og vedligeholder  

     maillisten.   

6.  Jan Fournais Langschwager trækker sig.  

    Keld Lykkegaard Christiansen og Jakob Fisker valgt.   

7.  Suppleanter:  Kim Liebum og Karen Hedin valgt. Runa Olesen fortsætter med at  

    administrere booking af beboerhuset og har lovet at komme til best. møderne. 

8.  Valg af 2 revisorer: Tage Svendsen og Jeppe valgt. 

9.  Evt.:   Kenneth Vex tager kontakt med Lars Ringgaard ang. vægmaleri på gavlen.  

     Den afgående formand fik tak for indsatsen med en pæn gave, som symbolsk tak for  

     den store indsats.  

     Den nye formand indkalder til næste bestyrelsesmøde.  

 

Vi startede med fællesspisning, tilberedt af Runa og Hanne, og sædvanligvis hyggeligt samvær med både 

unge og gamle. Velbesøgt generalforsamling.  

 

     Referat:   Karen Hedin  

 

  

 

   



 

  


