Referat af Generalforsamling i Alken borger og aktivitetsforening.
Afholdt d. 24 februar 2016 kl.19.30 i mejeriet i alken.
1. Valg af referent – Julie Abildgaard Valg af dirigent – Estrid Bek
2. Formandens beretning ved formand Gitte Treckner.
Begivenheder i løbet af året: Vi afholdte en ekstraordinær
generalforsamling i forsommeren for at få vedtaget en vedtægtsændring
omhandlende brugen af bankkonti og Nem id. Dette blev gjort for at lette
kassererens arbejde.
Der er stadig yoga mandag og onsdag mellem 8 og 9. Eva Michelsen
holder et kursus de næste par uger. Bordtennis kører godt hver mandag.
Alkenkoret kører videre ved Ingrid og til dels Trine. Derudover findes:
flaggruppen
Parabold klubben
alken.dk v. Knud Abildtrup
Fællesspisninger
Kvindefest
Sankt hans
julejazz og juletræstænding
diverse koncerter i løbet af året heriblandt Liv i forsamlingshusene i
samarbejde med skanderborg kommune.
Vi er inviteret til træf i 3xAlken, venskabsforeningen mellem de tre byer. I
år afholdes træffet i tyskland. Det tegner ikke til at nogen deltager fra
Alken i danmark. Fastelavn søger ny tov-holder, samtidig arbejdes der på
at lægge arrangementet sammen med andre byer, lige nu med Boes.
Byfesten afholdes i år d.20 august, datoen fastsættes i tråd med at Boes
afholder byfest 27 august, så vi kan besøge hinandens byer.
Der har været afholdt førstehjælpskursus for 14 personer i byen. Herefter
har vi fået en hjertestarter ophængt ved hoveddøren til mejeriet. Her
hænger samtidig en telefonliste til de 14 førstehjælpere, i tilfælde af brug
for hjælp.
Fællespladsen udvikler sig stadig, og der søges nye fonde efter regeringens
nedlægning af det grønne partnerskab. De første penge vi har brugt er
pengene fra Nordea fonden. De er brugt til planering og klargøring af
området. Lotta har nedsat en lille gruppe til videre arbejde med resten af
pladsen, fodboldbanen osv.
AnneGrethe spørger hvorfor man ikke kan gå i gang med projektet når
nogle af pengene er i hus? Pernille Benzon er med for at svare på
spørgsmål og forklarer at så længe hele beløbet ikke er indsamlet er de
andre penge heller ikke frigivet. Når fondene donerer penge er det på

betingelse af at hele beløbet opnås. Pernille Benzon er fortrøstningsfuld
omkring at opnå hele beløbet. Der er et forslag om at pengene fra årets
skraldeindsamling på smukfest kunne gå til pladsen. Hans Hornbæk
bemærker at hvis der mangler et mindre beløb vil foreningerne nok kunne
bidrage i fællesskab til at vi når i mål.
3. Kassererens beretning:Ved Sanne Gry Hansen
Begyndervanskeligheder med Nem id resulterede i den ekstraordinære
generalforsamling.
Der er lavet et system til brug i forbindelse med indtægter og udgifter ved
arrangementer. Her får man et overblik over økonomien i de forskellige
arrangementer som også kan bruges næste år. Af udgifter har vi bl.a.
husleje, dissing arr. Og ekstra generalforsamling. Samlet set er der i år
lavet et overskud på 5195,01. 1
Det nævnes at vi stadig kan tage varer i kommission fra superbrugsen i Ry
og levere tilbage.
Det er vigtigt for tilskuddet fra kommunen at kontingent bliver betalt inden
årets udgang, og gerne i marts måned. Ellers tæller unge under 25 ikke i
det tilskud vi får fra kommunen. Anne Grethe tager spørgsmål op omkring
medlemskab ved arrangementer. Bestyrelsen vil gå videre med behandling
af svaret.
Annonce i annoncebladet kan ændres til ugebladet/lokalavisen ved en
vedtægtsændring.
4. Valg til bestyrelsen: Bo vælger ikke at genopstille. Gitte genopstiller
og vælges. Asmund Bertelsen vælges ind i stedet for Bo.
Suppleant er Karin Fosdal. Claus Madsen fortsætter som revisor med Hans
Hornbæk og Ole som suppleanter.
5. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår at fortsætte med
nuværende takster. Ingen indvendinger.
6. Indkomne punkter: ingen
7. eventuelt: Lotta spørger til flere medlemmer af fællespladsarbejdsgruppen: Bo, Lotta, Jeppe, Poul og Hans er med.
Ordstyreren takker for god ro og orden.
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Ved efterfølgende gennemgang af det på forhånd godkendte regnskab er der fundet en fejl i
udregningen af det endelige overskud. Derfor rettes regnskabet til og overskuddet er
derfor 5195,01 kr. og ikke 11.631,50, som anført i regnskabet.

