Referat
Generalforsamling den 28. februar 2011
i Allerup – Thorup Beboer og Kulturforening
1. Valg af dirigent og referent
Flemming Kristensen valgt som dirigent og Kirsten Schougaard valgt som referent.
2. Formandens beretning.
Den nye forening har fungeret et år. Vores bevæggrunde var blandt andet at stå stærkere i
forbindelse med at søge penge – vi har fået 450.000 kroner.
At lave forsamlingshuset til et kulturelt omdrejningspunkt – vi har stadig stort fremmøde ved
fællesspisningerne og endvidere er der taget initiativ til en løbeaften samt en aften med
høvdingebold. Der er stadig plads til masser af tiltag.
Vi ønskede også at lave en hjemmeside, den er under opsejling, og vil være færdig inden
sommer.
Vi lagde ud sidste marts 2010 med en arbejdslørdag, hvor der blev gjort klar til
konfirmationerne. Der var fint fremmøde, og huset blev klar til udlejningerne.
Udover fællesspisningerne i foråret afholdt vi en sommerfest i august . Ved tilmeldingsfristens
udløb var der kun 9 husstande tilmeldt, og vi besluttede at aflyse, men så fik vi en masse
tilmeldinger og besluttede at gennemføre. Derfor var vi ikke særlig godt forberedte, og det kan
gøres bedre i år. Det ville være fint, hvis nogle medlemmer har forslag og ideer og måske
melder sig som hjælper til afholdelse af sommerfesten, da der er meget arbejde forbundet med
festen, både forberedelser, men også bagefter i form af oprydning.
Vi havde desuden et underskud fordi mange tilmeldte sig og blev væk uden at melde afbud og
uden at betale. Det er vigtigt – både ved fællesspisning og ved andre fester at melde afbud, hvis
man ikke kan komme.
Sommerfesten i år bliver den 11. juni for at undgå høsten. Vi håber på, at nogle frivillige vil
melde sig og hjælpe til, at det bliver en god fest både for børn og voksne.
I oktober holdt vi høstfest. Der var fint fremmøde, til trods for den lidt specielle musik. Vi har
allerede booket et band til kommende høstfest.
Henover efteråret genoptog vi fællesspisningerne, dog om mandagen i stedet for onsdagen. Der
er stadig flot fremmøde, man det begynder at være de samme mennesker, som står i køkkenet.
Det vil være dejligt, hvis nogle nye ansigter vil være aktive.
Sidste år søgte vi forstadspuljen om midler til renovering af huset. Vi søgte om penge til:
nye borde, lydisolerende loftplader, ombygning af scenen, renovering af trægulve, nye vinduer
samt et vægmaleri.
Vi fik 450.000 kroner.
For at udnytte pengene bedst muligt har vi appelleret til beboernes udmærkede
håndværksmæssige evner. Det har betydet, at vi også har fået råd til nye vinylgulve, nye
toiletter, nye lamper, en ny bar og et nyt køleskab, nye gardiner og hulmursisolering.
At vi har fået pengene til at strække så langt skyldes beboernes kæmpe indsats i januar og
februar. Vi har haft to arbejdsweekender, hvor vi har været mellem 10 og 15 personer hver dag.
Der er blevet arbejdet og svedt på livet løs – heldigvis uden større arbejdsulykker!
Der har været arbejdet til langt ud på natten for at få det hele klar, og vi er lige ved at være der.
At vi har brugt så meget tid på at renovere huset har været på bekostning af nogle andre
opgaver, som har været henlagt.

I det forgangne år havde vi nogle opgaver, som skulle løses. Blandt andet oprydning af gadekær
samt opsætning af flagstang. Gadekæret vil blive renset så snart den rette maskine er opdrevet!
Vi bliver nok nødt til, at leje en gravemaskine, som kan bruges til formålet. Det vil ske i foråret.
Flagstangen skal op hurtigst muligt.
Vi besluttede også at lave en velkomstkomite. Den har ikke fungeret optimalt, da det har været
svært at finde nogen, der ville påtage sig opgaven. Hvis der er noget, som har lyst til at være
med til at byde de nye beboere velkommen, så sig endelig til!
Vi har besluttet, at de nye borde og eksisterende stole ikke må forlade matriklen. I stedet er det
gratis for medlemmer at låne de gamle borde og gamle stole, som er i kælderen under den store
sal.
Formandens beretning vedtaget.
3. Regnskab aflægges.
Årsregnskabet udleveret til de fremmødte.
Der har i 2010 været et underskud på ca. 12.000 kr.. Der er brugt penge på nye døre samt
varmeregningen er mere end fordoblet , det skal de nye vinduer og hulmursisolering gerne
hjælpe til med holde nede.
Regnskabet godkendt.
4. Indkomme forslag
Bortfalder – ingen forslag stillet.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Jens Jørgen Madsen og Jeannette Mikkelsen blev genvalgt. Lars Hansen fra Dannisgård blev
valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.
Følgende var ikke på valg: formanden Maria Smed Jessen, Anders Aastrup, Jess Kolmos og
Kirsten Schougaard.
6. Valg af suppleanter.
Erik Jensen, Karsten Hansen, Kristian Jacobsen og Hono Jørgensen blev valgt
7. Valg af revisorer
Birgit Uller og Kristian Kotsis blev valgt.
8. Eventuelt
a. Annette Maegaard foreslår, at der laves bankospil. Det har der før været tilslutning
til.
b. Morten Uller takker alle de aktive medlemmer der har arbejdet på at renoverer
forsamlingshuset. Tilbyder at lægge gravemaskine til oprensning af gadekæret.
c. Allan Klitmøller udtrykker glæde ved alt det der er kommet gang i.
d. At der købes høje stole til småbørn og puslebord til at sætte på væggen i det ene
toilet.

