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Ad. 1  Karsten Iversen valgtes til dirigent og Jeppe(Hans Erik Jepsen) til referent 

Ad. 2 Formand Maibritt Holm gennemgik årets aktiviteter og rettede en tak til de mange aktive der havde 

deltaget i de mange forskellige gøremål, lige fra fastelavn til Musikarrangementer (Bluesdepartment) over 

Sommerfesten, Kunstcafeen med sit 20 års jubilæum til julemarked og julefrokost, arbejdsdage m. v.  

Hun efterlyste blot lidt flere billeddokumentationer af aktiviteterne til hjemmesiden, som burde fremsendes 

til webmaster. 

Af nye tiltag kunne især Det Grønne Partnerskab om stisystemet fra Kvickly til Alling fremhæves, hvor 

Alling-boerne bestemt havde sat et tydeligt mærke, som blev rost og anerkendt af mange. 

To nye fodboldmål i ”Parken” var det blevet til i forhandlinger med kommunen. 

Opsætning af varmepumpe havde forbedret miljøet i Beboerhuset betydeligt, og lovning om at det drilagtige 

induktionskomfur nu blev erstattet med et nyt vakte glæde. 

Strikkeklubben ”Kreative Ællinger” havde hele vinteren haft stor tilslutning, hvor der både var blevet 

produceret, men bestemt også hygget. Et betydeligt socialt netværk i vores lille by. 

Majsen kom i hus uden alt for stort svineri, men vi blev opfordret til at holde øje med næste år. 

Beretningen blev godkendt med applaus 

 

Ad. 3  Karsten Iversen fremlagde på indsigtsfuld vis regnskabet, og glædede sig over den lille men konstante 

forøgelse af formuen, som husets mange aktiviteter tilsammen bibragte foreningen. 

Regnskabet godkendtes med applaus 

Ad. 4  Budgettet, hvor varmepumpe og nye radiatorer allerede figurerede og der var afsat 30.000 til ny 

legeplads blev ligeledes godkendt. 

Ad. 5. Valg af formand: Efter lang diskussion og debat om muligheden af ekstraordinær generalforsamling 

for at finde ny formand, tiltrådte Hans Erik (Jeppe) Jepsen som ny formand. 

  Birgitte Pasgård fortsatte som medlem af bestyrelsen og Jan Langschwager blev nyvalgt til bestyrelsen. 

  Annette Killie fortsatte som suppleant og nyvalgt som suppleant blev Helene Torp Olsen 

Ad. 6 Tage Svendsen og Søren Sørensen genvalgtes som revisorer 

Ad. 7 Forslag om etablering af ny legeplads blev vedtaget med stort flertal. Både i forbindelse med 

dagliglivet i byen og brugen af huset til fester og udlejning skønnedes det vigtigt at få genopbygget faciliteter 

som kunne bruges af børn, forældre og bedsteforældre.. 



Med indspark fra Peter Holst og med opbakning fra Jan og Helene,  Lona  og Birgitte Pasgård nedsattes 

straks et løst, men hurtigtarbejdende udvalg, der skulle sætte processen i gang… Det ansås som meget 

vigtigt, at alle kunne komme til at give deres besyv med, så allerede ved de næste to fællesspisninger i ugen 

der kommer, vil emnet blive taget op. 

 Der etableres en ny side på hjemmesiden for at samle ideer.. 

Referent. Hans Erik Jepsen 

  

 

 

 


