
Generalforsamling i Alling beboerforening 

Dato: mandag d. 23. marts 2015, kl. 19 i Alling beboerhus 

 

Beslutningsreferat fra generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent og referent Egon blev valgt som dirigent og Birgitte blev valgt som referent 

2. Bestyrelsens beretning Formanden Jeppe berettede: 
”Det har været et vældigt år” 

 Fået tilladelse til at bygge legeplads – fået den opført og meldt færdig til 
kommunen. Nu afventer vi godkendelse – er specielt spændte på 
faldunderlag… 

 Der har været opmærksomhed omkring bilkørsel i Alling i al for høj fart, 
men de ansvarlige er blevet konfronteret direkte, og det formodes at 
have hjulpet. 

 2014 har været præget af dårlige busforbindelser til og fra Alling. Det 
har bl.a. resulteret i at Gudenåskolen selv sender sin skolebus til Alling. 
Kommunen har dog lyttet til foreningens kritik heraf, og har lovet at 
kigge på det til næste skoleår/busplan. 

 Der har været arbejdet med at skabe interesse for at udsmykke gavlen 
på Alling beboerhus med et tredimensionelt kunstværk. Jeppe har haft 
kontakt med bl.a. Sus Haugland, men der er også kommet bud ind fra 
andre interesserede. I den forbindelse er Skanderborg kunstråd også 
spurgt om de vil skyde penge i projektet, og det kan godt være det kan 
lade sig gøre.  

 I årets løb har der været afholdt 5 vellykkede koncerter i beboerhuset 
og desuden har der været afholdt sommerfest, kunstcafe, julefrokost og 
fastelavn, som der plejer. Sidste nævnte - fastelavn – her var der ikke så 
mange familier der kunne deltage, men det forventes at det skyldtes 
det blev afholdt i uge 7 / vinterferien, hvor mange ikke var hjemme i 
Alling. 

 Angående udlejning af beboerhuset, så har Kim L. lovet at fortsætte 
som ansvarlig for udlejningen. Der blev talt om at det er vigtigt, at holde 
fast i de max. 10 eksterne udlejninger pr. år samt ”lukke-perioden” i 
sommermånederne.  

 Nu glæder vi os til beboerhusets 25-års jubilæum d. 4. maj 2015, men 
mere om det senere i et andet punkt. 

3. Godkendelse af regnskab Karsten Iversen har lavet foreningens regnskab og budget – mange tak for 
det. Alle poster blev gennemgået og efterfølgende godkendt af 
forsamlingen. 

4. Budget for det kommende 
år 

Ang. nødvendige istandsættelser blev det besluttet at bestyrelsen skal sørge 
for at få et tilbud på udskiftning af tag, så vi ved hvor mange penge der skal 
hensættes til dette – og evt. andre større renoveringsudgifter i de 
kommende år. 
Der er i budgettet for 2015 sat penge af til det tidligere omtalte kunstværk 
på beboerhusets gavl. Der var for og imod, og vi regner med at kunst altid vil 
skabe debat og delte vande, men der vil blive indkaldt til møder senere på 
året når der er noget mere konkret, så alle har mulighed for at ytre sig. 



Der er også budgetteret med at holde 25-års jubilæum med en reception 
mandag d. 4. maj, hvor hele byen inviteres – og desuden også indbydelser til 
offentlige personer i lokalområdet samt personer, som var med for 25 år 
siden. Yderligere vil vi holde en jubilæumsfest for alle beboere lørdag d. 9. 
maj med mad og underholdning. Der var gode forslag om at lave lidt 
konkurrence mellem forskellige ”områder” i Alling – f.eks. med borddækning 
og/eller underholdning. 
 Planlægningen heraf sker på førstkommende bestyrelsesmøde (som er 
tirsdag d. 31/3 kl. 19.30 – alle er velkomne!) 

5. Valg af formand og 
bestyrelsesmedlemmer 

Formand: Hans Erik (Jeppe) Jepsen var på valg – og blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlemmer: Jan Langschwager og Birgitte Pasgaard var på valg – 
og blev genvalgt. 
 

6. Valg af suppleanter Annette Killie og Karen Hedin på valg – og blev genvalgt. 

7. Valg af 2 revisorer Tage Svendsen og Søren Sørensen blev genvalgt. 

8.  Indkomne forslag Ingen indkomne forslag… 

9. Eventuelt Her kom Egon med forslag om at Alling beboerhus får lavet en facebook-
side, som har 2-3 administratorer – og hvor der er mulighed for at 
promovere musikarrangementer, kunstcafe o.lign. Bestyrelsen vil tage 
forslaget op til overvejelse. 

   
Helene stod for udsøgt og dejlig forplejning til generalforsamlingen  

 


