
Allerup – Thorup kultur- og beboerforening. 

Generalforsamling 27/2- 2015: 

 

1. Valg af dirigent: Morten Uller 

Valg af referent: Jeannette Mikkelsen 

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Ingen protester. 

 

2. Formandens beretning: 

8 valgt ind på ordinær generalforsamling 2014. Dette krævede vedtægtsændring, der blev 

vedtaget på ekstraordinær generalforsamling. Maria er fratrådt efterfølgende, nu 7 

medlemmer igen. 

Arbejdsdage i april: Rengøring, oprydning inde og ude, beskæring, maling af trappe og dør 

udenfor, Branddam ryddet op. Afsluttet med spisning. 

Bestyrelsen malede entreen efterfølgende. 

Fast vinduespudser bestilt til udenfor. 

Den gamle have: Bestyrelsen har et medlem der sidder i den nye bestyrelse, der skal drive 

haven videre (Lars). 

Høstfest: Musik: Håndlangerne, Mad fra Superbest . Vi modtog ingen klager. 

Penge i rest fra forstadspulje, knap 70.000 kr.: 

 Møde med kommunen for at klarlægge hvad vi må bruge pengene på. Tanker om 

renovering af lejligheden blev skudt ned, pengene skal bruges til forsamlingshuset 

 Vi har fået lov til: Nyt, større komfur, nye plader til eksisterende komfur, projektor til 

sal, trådløst internet, nye gryder, udeområde: Fliser og hegn, 2 nye nødudgangs-døre 

Lejen er pr. 1/1-15 sat op til 2900 kr., da vi var billige i forhold til sammenlignelige huse. 

Det kommer til at koste ekstra (100 kr.) at bruge projektor + net. 

Baren malet og kælder under sal tømt og sprøjtet med rodalon. 

Kælder under køkkenet: Har været tørlagt siden der blev lavet omfangsdræn, kloak har lige 

været stoppet – Oversvømmelse igen. 

Lejlighed: Der skal repareres el i køkkenet. 

Nytårskur 10/1: Madhold i køkkenet – succes.  

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning. 

3. Regnskab 2014. 

Flot resultat for 2014: Overskud ca. 43.000 kr. Samlet indestående i Sydbank: ca. 172.000 

kr., dette indeholder de tilbageværende midler fra forstadspuljen.  

 Der kan dog ikke fremlægges et underskrevet regnskab. 

Dette skyldes, at vi har opdaget en konto, oprettet i 2010, som heller ikke Annette (der 

administrerer foreningens officielle konto) kender til. Kontoen har været brugt til 

fredagsbar og fællesspisning, og da hverken Jens Jørgen eller Lars har været at træffe, har 



det ikke været muligt at få posteret pengene korrekt i regnskabet. Pengene, der stod på 

kontoen, er dog alle sammen overført til foreningens officielle konto i Sydbank. 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med arbejdsdag, hvor 

underskrevet regnskab fremlægges. 

4. Ingen indkomne forslag. 

 

5. Orientering vedr. Allerup gl. have: 

Tidligere drevet af DGI med tilskud fra Odense kommune. Nu ny bestyrelse bestående af 

forskellige foreninger fra området der hver især stiller med et bestyrelsesmedlem, 

herunder Lars fra vores egen forening, samt et medlem fra DGI. Odense kommune har 

indvilget i fortsat at yde tilskud til driften. 

Den nye bestyrelse står for driften fra og med denne sæson, de har bedt om hjælp fra den 

gamle bestyrelse til at komme godt i gang. 

 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Følgende er på valg: 

Lars Hansen (modtager genvalg) – Blev genvalgt 

Claus Westphael (modtager genvalg) – Blev genvalgt 

Jeannette Mikkelsen (modtager ikke genvalg) 

 

Nyvalgt i bestyrelsen: Rasmus Stricker, email: raspe@assens.dk, tlf.: 24 88 56 94. 

 

7. Valg af 2 suppleanter: 

 Valgt: Niels Skov Nielsen og Christian Jacobsen. 

 

8. Valg af revisorer:  

Valgt: Birgitte Uller, Kristian Kotsis. Revisor-suppleant: Torsten Christensen. 

 

9. Eventuelt 

Kasper: Nytårskur indbydelse, gav anledning til tvivl om man havde betalt kontingent eller 

ej. Bestyrelsen bør overveje at lave proceduren om. 

Det præciseres, at foreningen altid sender opkrævning ud efter generalforsamlingen med 

opkrævning til betaling senest 1. maj. 

 

Formanden informerer desuden om at mailadresse kan afleveres til Lars, så information fra 

foreningen kan modtages på mail. 

Formandens afsluttende bemærkning: 

Nyt medlem bydes velkommen. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sendes ud inden længe. 

Foreningen er vært ved en øl eller vand. 

mailto:raspe@assens.dk

