
Generalforsamling i Alling beboerforening 

Dato: tirsdag d. 15. marts 2015, kl. 19 i Alling beboerhus 

 

Beslutningsreferat fra generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent og referent Carsten blev valgt som dirigent og Birgitte blev valgt som referent. 
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning Formanden Jeppe udførte en fyldestgørende og spændende beretning om 
alle de vigtigste tiltag, der har været lavet i foreningens regi det seneste år. 
(Beretningen er ikke nedfældet her i referatet – man må møde op for at 
høre den!) 
 
Kommentarer til beretningen: 
Der var kommentarer for og imod at bestyrelsen havde givet grønt lys for 3 
stk. udlejning af huset til lokale medlemmer i August måned, hvor det ellers 
normalt er helt lukket for udlejning. Det blev aftalt at lave en to-årig 
prøveordning, hvor bestyrelsen kan vælge at sige god for udlejning af huset i 
August til lokale medlemmer, hvis typen af udlejning er af roligere karakter. 
D.v.s. i marts 2018 evalueres der på ordningen. 
 
Tørring beboerforening afholdt fastelavnsfest i Alling beboerhus lørdag d. 
6/2, hvor Alling-borgere også var inviteret med. Rigtig godt arrangement, 
som tænkes gentaget. Dog vil vi opfordre til at fastelavnsfesten afholdes på 
den rigtige dag – altså søndag. 
 

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. Overordnet set var der i 2015 budgetteret med et underskud 
på 62.000 kr., men vi endte på et plus på 24.000 kr. Dette skyldes primært 
aktiviteter der ikke er nået gennemført i løbet af året, samtidig med der har 
været ekstra mange eksterne udlejninger, som har givet det pæne overskud. 
 

4. Budget for det kommende 
år 

 Vi har fået en gave fra en familie fond (Marie Sørensen) – denne er 
med i budgettet for 2016. Skal dedikeres til noget, der kan være til 
gavn for børn og unge i Alling sogn. 

 Birgitte Krill har skrevet forslag om at indkøbe pagajer og 
redningsveste til de kanoer, der findes i Alling kanolaug. Dette blev 
godkendt. Beboerforeningen overtager kanoerne fra Alling 
kanolaug. BEMÆRK DOG: ”Når medlemmer låner kanoerne, har de 
selv det fulde ansvar, og kan ikke gøre krav mod foreningen”. Dette 
skal på en eller anden måde stå tydeligt på f.eks. det skab, hvor 
redningsvestene skal ligge i. 

 Der blev påpeget at ovnen i beboerhuset er dårlig/kan ikke varme 
maden godt nok op. Det blev aftalt at bestyrrelsen skal sørge for 
hurtigst muligt at løse problemet/købe ny ovn. 

5. Valg af formand og 
bestyrelsesmedlemmer 

Formand: Hans Erik (Jeppe) Jepsen var på valg – og blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlemmer: Leif Rytter og Helene Torp Olsen var på valg – og 



blev genvalgt. 

6. Valg af suppleanter Annette Killie og Karen Hedin på valg. Som suppleanter blev Karen Hedin og 
Runa Olesen valgt. 

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

8.  Indkomne forslag Kenneth Vex havde indsendt følgende forslag: 

 Forslag om at halvere kontingent for enlige. Diskussion om dette, 
men konklusionen blev, at vi fortsætter med nuværende kontingent 
af hensyn til, hvad der er lettest at administrere. 

 Forslag om at offentliggøre medlemslisten for Alling beboerforening. 
Bestyrelsen vil undersøge hvad der er lovligt. Og hvis det er ok, så 
kan medlemmer rekvirere en opdateret medlemsliste. 

 Forslag om at man på udlejningskalenderen kan se, hvilken type 
udlejning, der er i beboerhuset, og hvem der har lejet huset. Leif, 
som holder tilsyn med beboerhuset har brug for disse oplysninger, 
og Kenneth kan også få indsigt i udlejningerne i sin egenskab som 
indkøber. Det blev aftalt, at Runa sørger for, at Leif og Kenneth 
bliver informeret om kommende udlejninger. Der bruges ikke 
yderligere tid på at tilføje ekstra oplysninger på kalenderen på 
hjemmesiden. 

9. Eventuelt Der var tvivl om tilstanden af beboerhusets nuværende tag. Det skulle efter 
fagkundskabens oplysninger (kilde: Egon) ikke være nødvendigt at skifte 
taget i nærmeste fremtid. 

   
Helene stod for - en som altid - super forplejning til generalforsamlingen  

 


