Referat af Generalforsamling Alken Mejeri 2010
1. Ordstyrer Ballowits, referent Estrid
2. Formandens beretning v. Hanne
- udeareal asfalteret, lejlighed istandsat, initiativer videreført fra sidste år,
ansvarsgrupper begynder at køre ift. el, gulv, udegruppe, oliefyr, m.m.
- dyr vinter, undersøger priser for måler, for at undersøge forbruget. Drømme om
alternative opvarmning.
- 2 gange årlige forskønnelsesdage a 3 timer, god opbakning
- 2 arbejdsdag ag 7 timers varighed, god opbakning, billardrum, ovenpå biblliotek og
bordtennis, stoleborderum ordnet, udsugning, udeareal forskønnet, m.m.m.
- Håndtryk og tag behandles på særskilte punkter.
Beretning godkendt.
3. Regnskab v. Ole
- Foreløbigt regnskab, idet det ikke er revideret, da behandling vedr. tag skal indkaldes
til ekstraordinært generalforsamling for at Merkur Bank vil godtage lån..
Regnskab godkendt
4. Fastsættelse af kontingent v. Ole
- foreslår vi bibeholder det beløb vi besluttede sidste år, nemlig 100 kr,- pr. voksne i
husstand.
- Foreslår at medlemmer indbetaler fast indbetaling via net eller pbs. Kontonr. Mercur
Bank: reg. Nr.8401 konto 1128794
5. Foreslåede projekter v. Hanne
Tag:
Hele taget skal skiftes ifølge diverse fagfolk. Bestyrelsen er landet på tilbud om ståltag
oven på det gamle, men som minder om tagpap. Har et tilbud på ca. 500.000 hvis vi
venter til oktober. Inkl. Tagrender og veloux vinduer. Obs. Har fået oprettet samarbejde
med Mercur Bank, som gerne vil låne os penge, hvis vi køber en andel på 12.000,-. Vi
skal selv lave arbejdet indenfor. Finansieringsplan på projektet.
Ide: Søg folkeoplysnings udvalg. (Snak Jan)
Obs. Nogle tagrender som er nye, kan de evt. bruges igen.
Budget for tag fremlagt, hvori det medregnes beløb fra Mejeriet samt indsamling ved
støtte arrangementer samt fonde. Nærmere diskussion på ekstraordinær møde.
Trykkeri:
Trykkeriet håndtryk er i gang to dage om ugen, hvor Mejeriet får en huslejeindtægt.
Projektet/ udbygningen taget længere tid en beregnet, men bestyrelses har løbende
møder og er orienteret om processen.
Kommunen er gået ind i projektet, samtidig med at Håndtryk er blevet en administrativ
af Herta, men med egen råd og funktion.

6. indkomne forslag
- ingen
7. Ny bestyrelse:
- Søs, Hanne er genvalgt, Gary er valgt
- Pernille og Ole fortsætter
8. Valg til suppleanter: Hans og Atma genvalgt, Erik Ballowits nyvalgt.
9. Valg til revisorer og revisor suppleanter: Klaus Madsen og Jan Andreasen fortsætter
10. Evt.
-

forslag om hulmursisolering
fint udnyttelse af rum til lejlighed
ros til bestyrelsen

ref. Estrid
ps. husk forskønnelsesdag d. 11 april 2010!

