Referat fra generalforsamling i Alken Borgerforening mandag d.16 februar 2015
Valg af dirigent og referent: Poul Westesen er dirigent og Julie Abildgaard er referent.
Dagsorden:
1. Årsberetning fra bestyrelsen ved Gitte:
Jill har trukket sig ud af bestyrelsen, som derfor har været en i underskud. Derfor mangler
bestyrelsen også en ny formand. Ellers er der intet ekstraordinært at bemærke. Vi har de
samme aktiviteter og tovholdere, og det kører videre som hidtil. Legeplads-udvalget er
eneste gruppe med ændringer. Her er søgt midler ved forskellige fonde af Pernille og Bent,
herunder landdistrikt-fonden, Skøn-fonden og Nordea.
Sanne Gry præsenterer en ny pjece, der er lavet som velkomst og information til nye
beboere i området, der er printet 30 eksemplarer og den kommer bl.a. til at ligge hos
købmanden. Senere kan man overveje om der skal laves en samlet pjece for borgerforening,
mejeriet og liv i landsbyen.
Spørgsmål:
- Er midlerne der er søgt båndlagte til legepladsen? – Ja, i fællesskab med Bjedstrup
skole er de søgt til legepladsen, i den såkaldte ”Grønt partnerskab”.
Kommentar til årsberetningen fra Estrid: Det er dejligt med nyt blod i bestyrelsen, og nye
initiativer med pjece og legeplads, på trods af manglende formand.
Årsberetningen er enstemmigt godkendt til klapsalver.
2. Gennemgang af årsregnskab ved Erik Overgaard
Intet ekstraordinært at bemærke. Man har forsøgt at være omhyggelig med at afgrænse
arrangementernes indtægter og udgifter. Den store udgift er stadig husleje og indtægt er
kontingenter og tilskud fra kommunen bl.a. Man kan derudover konstatere at underskuddet
på godt 10.000 kr fra sidste års regnskab er vendt til et overskud på godt 4000 kr, og det er
jo glædeligt.
Spørgsmål:
-Hvordan skal indtægternes overskud i kontantkassen forstås?
- Det er indtægter fra kontantbetalinger til arrangementer som f.eks. brunch, fredagsbar osv.
Kontantbeholdningen sættes jævnligt i banken. De forefindes altså i kontanter.
Årsregnskabet er enstemmigt godkendt til klapsalver.

3. Valg til bestyrelsen:
Bruno og Erik trækker sig fra bestyrelsen. Der er spørgsmål omkring hvorvidt suppleant
Sanne Gry er trukket ind som medlem, og det vil hun gerne. Derudover melder Julie
Abildgaard sig, samt Lotta Schmidt. Troels er stadig suppleant, og der vil blive søgt efter
endnu en suppleant via hjemmesiden.
Revisorer er alle genvalgt. Den nye bestyrelse består hermed af Bo, Sanne Gry, Gitte, Lotta
og Julie. Bestyrelsen vil konstituere sige ved et møde i næste uge.
5. Kontingent: - Vi fortsætter med samme kontingent.
6. Der er ingen indkomne forslag.
7. Evt.
Hans: Vi takker afgående medlemmer for deres store arbejde!
Eva: Efterlyser en tovholderfest, som den der engang blev afholdt om efteråret. For at fejre
det arbejde der lægges i de forskellige udvalg. Men det er svært at finde ud af hvem der er
velkomne som ”aktive” og hvornår man har ”ydet”… Der kan være forskellige synspunkter
omkring graden af aktivitet.
Estrid foreslår en fest for hele byen i stedet, altså for alle, og der er flere forslag til hvordan
en sådan fest kan komme til at se ud.
Forslag bringes med videre af bestyrelsen til planlægning af et sådant arrangement.
Eva: Det skal fejres at vi er aktive!
Dirigenten takker for god ro og orden. Mødet er hævet.

