Referat af generalforsamling den 9. april 2013
i Allerup Thorup Kultur og Beboerforening

1. Valg af dirigent og referent
Anders Aastrup og Kirsten Schougaard blev valgt.
Anders konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til foreningens
regler.
2. Formandens beretning
Kort tid efter sidste generalforsamling i januar 2012 var der en skudepisode i huset, hvor
Marias hest blev beskudt. Maleriet er nu repareret men beboerforeningen har ingen
erstatning fået. Ærgerligt men der gøres ikke mere ved dette.
I årets løb har der været øl smagning med bryg fra Refsvindinge Bryggeri. Et arrangement
som var godt besøgt. Vi havde et stille forår med hensyn til fællesspisninger og
sommerfesten som var planlagt sammen med Allerupgård måtte desværre aflyses på
grund af for få tilmeldinger. Høstfesten gik til gengæld godt med mange tilmeldinger, god
mad og musik. Nytårskuren i januar var ligeledes en succes med mange tilmeldinger.
Fredagsbaren er godt besøgt hvor mange får en øl og en god snak.
Håndarbejdsaftenerne er hyggelige men der er plads til flere ved bordet.
Det ser ud til at der er opbakning til temaagtige fællesspisninger i stedet for de mere
hyppige fællesspisninger og bestyrelsen vil derfor i det kommende år planlægge
årstidsbestemte fællesspisninger – ex. lave sommerfest til Skt. Hans.
Der er søgt midler i Forstadspuljen og vi har fået bevilget 150.000 kr. Midler skal bruges til
omfangsdræn, lydisolering af loft i salen, lydisolering og brandsikring af væg til lejligheden,
udskiftning af tagvinduerne og efterisolering af loftet over lejligheden. Hvis der midler
tilovers skal køkkenet i lejligheden udskiftes. Der vil blive brugt håndværkere til opgaverne
men der vil være brug for frivillig arbejdskraft for få mest muligt ud af midlerne.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskab aflægges
Jens Jørgen aflagde regnskab for 2012. Året underskud på ca. 15.000 kr. skyldes, at vi
brugte meget på renoveringen af huset, bl.a. udskiftning af opvaskemaskine.

4. Evt. indkomne forslag
Punktet bortfald – ingen indkomne forslag.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 Jeannette Mikkelsen genvalgt
 Lars Hansen genvalgt
 Klaus Westfalen nyvalgt.
6. Valg af 2 suppleanter
 Niels Skov Nielsen
 Jan Korsgaard
7. Valg af revisor
 Birgitte Uller
 Christian Kitsie
 Torsten Christensen som suppleant.
8. Evt.
Der var forslag om at udskifte tagrender inden / samtidig med dræningen. Gadekæret
trænger til oprensning – måske det kan gøres når der alligel er gang i maskiner?
Generalforsamlingen roser bestyrelsen for igen at skaffe midler til renoveringen af huset.

