Allerup -Thorup Kultur og beboerforening
Referat ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.30
I Allerup Forsamlingshus.
REFERENT: Rasmus Stricker
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent

-

Niels skov Nielsen valgt som dirigent.
Rasmus Stricker valgt som referent.

2. Formandens beretning

-

Afholdt Arbejdsdag.
Forsamlingshuset har fået Mobil-Pay
Sommerfest aflyst pga. for få tilmeldte.
Håndboldt-VM på storskærm.
Susan står for udlejning.
Opdateret hjemmesiden.
Renset gadekær.
Afholdt Høstfest.
Søgt Odense kommunes Bydels-pulje om markiser til
terrassen og elektronisk låse-system.
Afholdt loppemarked.
Juleklip arrangement aflyst da det faldt sammen med
kirkens julearrangement. Evt. afholde fællesarrangement næste år.
Nytårskur aflyst pga. for få tilmeldte.
Søger ny revisor.
Arbejdsdag lørdag d. 13. april. Der efterlyses flere tilmeldte.
Der efterlyses frivillige til at hjælpe med at vedligeholde Sprøjtehuset.

-

3. Regnskab aflægges

4. Evt. indkomne forslag

-

Godkendt.

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag, men der blev
under generalforsamlingen drøftet følgende:
-

Indhente tilbud på rensning af gadekær. Evt. søge
fonde. Evt. få vand fra brandhane.

-

-

Forslag til fællesspisning. Kræver at medlemmerne engagerer sig.
Evt. Brætspils-aften.
Gratis medlemsskab af foreningen det første år for nye
beboere.
Sommerfest som også henvender sig til børnefamilier.
Evt. gratis fællesarrangement for nye beboere. F.eks.
Høstfest. Evt. også ”badebillet” til Allerup gamle have.
”Velkomstpakke” til nye beboere.

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
a. Claus Westphal
b. Birgitta Bruun Bentsen
c. Rasmus Stricker
d. Kenneth Lintrup (modtager ikke genvalg) (1. år)

-

Claus genvalgt.
Birgitta genvalgt.
Rasmus genvalgt.
Glenn valgt.

6. Valg af 2 suppleanter

-

Niels Skov Nielsen genvalgt.
Kristian Jacobsen genvalgt.

7. Valg af revisor

- Birgitte Uller genvalgt.
- Kenneth Lintrup genvalgt.

8. Eventuelt

-

-

-

Bestyrelsen har plan og at lave portvin/whisky smagning.
Bestyrelsen har plan om 1.hjælpskursus
Spørgsmål til om Hjertestarter bliver serviceret? Foreningen hører kirken.
Allerup gamle have holder støttearrangement søndag
d. 19. maj. Rundsendes pr. mail.
Arbejdsdage Allerup gamle have d. 7. april og d. 11.
maj.
Kirken afholder fastelavns-arrangement i forsamlingshuset fastelavn-søndag.
Forslag til mere samarbejde og flere fællesarrangementer beboerforeningen og kirken imellem. Henvendelse til Jess.
Forslag til at revidere folder om forsamlingshuset og
andre foreninger i byen. (De andre foreninger levere
selv skrift om deres forening.)

