Referat af generalforsamling i foreningen Alken Mejeri d. 11.03.15
1. Valg af dirigent og referent
De 23 fremmødte medlemmer valgte Mogens Andersen til dirigent og
Hans Hornbek som referent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
Formanden Hanne Lisbeth Nielsen fortalte om årets gang i foreningen og lagde vægt
på følgende sager, som har haft stor betydning for foreningens arbejde.
a. Sagen om udearealerne foran købmanden er endt med, at bestyrelsen og
udegruppen er blevet enige om et af kommunens forslag til parkeringspladsernes
placering.
Der bliver 5 almindelige parkeringer og 1 handikap-parkering ind mod rampen, og
vejretten til baghusets tilkørsel over Mejeriets grund ændres ikke, men forbliver langs
med skellet til banen i 6 meters bredde.
b. Arbejdet med at effektuere energiplanen for Mejeriet er kommet langt. Der er
skaffet 100.000 kr. som 10 årigt rentefrit lån fra Skanderborg Kommune og
affaldsindsamlingen på festivalområdet har bidraget med 35.000 kr.
Pengene anvendes først og fremmest til hulmursisolering af bygningen (er sket)
og til anskaffelse af ovn til salen (er sket) og senere til luft-til-luft varmepumper til
salen og biblioteket.
Mange af byens borgere har bidraget med arbejdskraft til anskaffelse af brænde først
og fremmest til købmanden, men også til Mejeriet.
Energiudgifterne i Mejeriet er i 2014 holdt på et meget lavt niveau, som følge af
kontinuerlig opvarmning med brænde i stedet for olie.
c. Køkkenrenoveringen er færdiggjort og resultatet er en stor forbedring, og vi håber,
at brugerne vil være behjælpelige med at holde det nye niveau.
d. Der er indkøbt materialer til yderligere opbevaringsbure i kælderen som udlejes til
medlemmer af foreningen.
e. Bestyrelsen takker de områdeansvarlige for indsatsen i løbet af året.

3. Forelæggelse af årsregnskab
Foreningen har haft mange udgifter til vedligehold og anskaffelser i 2014, men er
alligevel kommet ud af året med et lille driftsoverskud på ca. 7.000 kr. som luner
godt i den slunkne kasse.
Budgettet for 2015 udviser et pænt overskud først og fremmest som følge af, at
indtægterne for fast husleje stiger væsentligt.
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Jan Mortensen og Gary Craig modtog genvalg og Conny Mortensen blev nyvalgt til
bestyrelsen i stedet for Hanne Lisbeth Nielsen som takkede af efter 9 års
bestyrelsesarbejde.
5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Edel Laursen og Hans Hornbek modtog genvalg.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Claus Madsen og Jan Andreassen modtog genvalg
7. Bestyrelsens planer for året der kommer.
Færdiggørelse af energiindsatsen.
Færdiggørelse af udlejningsbure i kælderen,
Undersøgelse af muligheder for forbedring af akustikken i salen.
8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til denne generalforsamling.
9. Evt.
Ingen punkter
Således opfattet: Hans Hornbek

