
 

 

Referat fra Alling beboerforening/beboerhus Generalforsamling 22. marts 2010. 
 
I venten på det virkelige forår, afholdt 17 fremmødte medlemmer generalforsamling i 
beboerhuset den 22.marts. 
 
           Dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning v formand Maibritt Holm 
3. Godkendelse af regnskab  
4. Budget for det kommende år 
5. Valg til bestyrelse 
6. Valg af revisorer 
7. Indkomne forslag 
8. Evt. 

 
 
Ad 1. Karsten Iversen dirigent og Katarina Jonsson referent 
 
Ad 2. Maibritt berettede om de mange tiltag i Alling gennem året 2009. Se bilag.  
Line, Jeppe og Birgitte supplerede med det, som de har været tovholdere i, i 2009. 
Line fortalte om arbejdet med at forskønne huset, som blev til det smukke resultat vi nu 
nyder godt af.  
Jeppe fortalte om den velbesøgte hjemmeside, 100 hits per dag for tiden!  Han foreslog 
også, at Koret og De Kreative Allinger kunne have en underside på selve hjemmesiden, 
som de selv kunne redigere.  
Jeppe fortalte også om det igangværende projekt i byen, med udstillingen om Alling 
gennem tiderne.  Den forventes køre i efteråret 2010. 
 
Ad 3. Karsten fremlagde regnskabet, som er revideret af Tage Svendsen og Jaap 
Bootsman, og forklarede på forståelig vis de forskellige poster.  
Regnskabet blev godkendt. Se bilag.. 
 
Ad 4. Budgettet vedtaget – se neden. Under anskaffelser handler det bl.a. om en flytbar 
scene til beboerhuset. Der vil være leje af scene at spare fremover. 
 
Ad.5  Valg til bestyrelsen var  
           
     Formand  
         Maibritt Holm - genvalgt 
          
     Bestyrelsesmedlemmer: 
          Leif Rytter – genvalgt for 2 år 
          Kim Liebum – genvalgt for 2 år 
          Kirsten Vinter – valgt for 1 år 
          Katarina Jonsson – valgt for 1 år 
           
     Suppleant: 



 

 

          Birgitte Pasgaard   
          Mia Rytter  
 
 
 Ad 6. Tage Svendsen og Jaap Bootsman blev valgt som revisorer 
 
Ad 7.  Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et festudvalg til sommerfesten. De 
foregående år har været lidt slunkne og det er et stort arbejde at arrangere denne fest. 
Desværre var der ingen der meldte sig til dette og forslaget går derfor tilbage til 
bestyrelsen, som træffer en beslutning om sommerfesten. 
 
Ad 8. a) Rotter. Flere er utrygge ved at der er rotter i byen. Stuehuset i præstegården har 
været plaget af rotter i 2009. Kommunen kunne kun anbefale køb af rottefælder, da 
udlægning af gift kunne skade katte og hunde. 
Et privat skadedyrsbekæmpelsesfirma er på sagen og har stillet alu-kasser op, mv.   
Forår og sommer vil vise om det har hjulpet.  
De der holder høns, bør være opmærksomme på evt. besøg af rotter. 
 
b) Branddammen lugter af og til af kloak. Bestyrelsen tager sagen op med kommunen, 
som pt. ikke kan finde ud af, hvem der har ansvaret for vandet i dammen… 
 
c) Kenneth foreslog en rund fødselsdag den 1. maj, da beboerforeningen da fylder 20 år. 
Men huset er lejet ud i den weekend.  
 
d) Leif fortalte, at The Blues Department nu fejrer 10-årsjubileum med snarlig og totalt 
udsolgt koncert med Delta Blues Band. Resten af året byder på flere koncerter, som 
vanligt bliver de annonceret via mail og på hjemmesiden, samt de lokale aviser. 
       


