
Generalforsamling 
- Alling Beboerforening 10. marts 2014. 
 
1. Egon blev valgt til dirigent, Jan til referent. 
2. Bestyrelsens beretning for 2013: Ved Jeppe, med kommentarer fra forsamlingen. 

a. 2013 et aktivt år. Der blev søgt om tilladelse til etablering af mindre legeplads. Dette 
var vanskeligt, da det skulle behandles på alle måder som en byggesag hos kommunen. 
Tilladelse nu givet til at etablere legepladsen på grunden, men selve byggetilladelsen 
afventes.  
Der blev i stedet brugt kræfter på terassen og det nye bålsted.  

b. Der er aftalt arbejdsdag 5. april, samt arbejdsdag til legeplads 9. maj. 
c. Sommerfesten blev afholdt med stor succes i kraft af børneunderholdning samt 

loppemarkede om eftermiddagen. Efter god og hyggelig aftensmad, tyndede det dog 
noget ud i forsamlingen. Der blev diskuteret ambitionsniveau og forventninger til 
sommerfesten i Alling fremover. 

d. Stor donation af pengebeløb. Dette medførte borgermøde og en lang række 
spændende forslag til hvad beløbet kunne bruges til. Bestyrelsen arbejder videre på 
ideerne. Det vurderes dog at selve projekterne skal vente til efter legepladsen er færdig 
for også at have energien til dem. 

e. Digitale tidsalder: Hjemmesiden virker fint. Der var forslag om at man kunne lave en 
side for byens virksomheder, så man kan se, hvad folk beskæftiger sig med. En slags 
lokal telefonbog. Ligeledes rundsende en borgerliste med telefonnumre osv. Derudover 
lidt om facebook gruppen ”Alling bortgives eller søges”. 
Endelig er der kommet internet i beboerhuset. Koden står på routeren. 

f. Kunscaféen gik godt.  
g. Der er blevet afholdt to koncerter i 2013. 
h. Afholdt fastelavn med stor tilmelding, men desværre ingen voksentønde. 
i. Der er truffet beslutning om at huset skal være gratis til brug for arrangementer i byen 

der er åbent for alle. I så tilfælde kontaktes Kim og man sørger naturligvis selv for 
rengøring osv. 

j. Himmelbjergruten blev påbegyndt med god tilslutning. Den er ved at være færdig nu. 
k. Forsøg på at afholde energidag i Alling, men desværre for lille tilslutning. Dette var et 

generøst tilbud fra Skanderborg kommune.  
l. Landsbypedeller: Man arbejder i kommunen med ideen om at ansætte landsbypedeller 

til at varetage vedligehold i landsbyerne. Dette vil Alling da gerne tilslutte sig om 
muligt. 

m. Der blev takket for godt bestyrelsesarbejde til formanden og bestyrelsen. 
3. Gennemgang af budgettet ved Kim. Godkendt ved revisorer. Godkendt af generalforsamlingen. 
4. Budget. Dette var foreløbigt. Der blev besluttet at øge arrangementudgifterne fra 5.000,- til 

10.000,-. Til nye projekter budgeteres med 34.000,- Budgettet blev godkendt af 
generalforsamlingen. 

5. Valg af bestyrelsen.  



a. Jeppe genopstillede til formandsposten. Blev genvalgt. 
b. Leif genopstillede til bestyrelsen. Blev genvalgt. Kim genopstillede ikke. I stedet 

tiltrådte Helene i bestyrelsen fra sin post som suppleant. Kim fortsætter med at 
varetage udlejningen af huset. 

c. Birgitte og Jan ikke på valg. Fortsætter i bestyrelsen. 
d. Annette genvalgt til 1. suppleant. I stedet for Helene blev Karen Hedin valgt ind som 2. 

suppleant. 
6. Valg af revisorer. Tage Svendsen og Søren Sørensen modtog genvalg. 
7. Indkomne forslag. Der var ikke modtaget indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 

a. Der blev opfordret til at aflevere, og holde styr på, husets service og viskestykker og 
lign. Evt. kunne det mærkes. Forslag om at lave en lamineret arbejdsseddel til når huset 
bliver lejet ud. 

b. Der har været forsalg om udsmykning af gavlen. Dette arbejdes der videre på. 
c. Diskussion om vandspild på toiletterne pga. sikringsventil. Evt. rør til afløbet? 

 
 

 


