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ABAF - Alken Borger- og Aktivitetsforening

Tilstede: 8 medlemmer samt 7 fra bestyrelsen og suppleanter

Referent: Karin Fosdal
Ordstyrer: Lars Christensen

Bestyrelsens beretning:
De faste og gode arrangementer for år 22

● Fællesspisning
● Byfest
● Fastelavn
● Sankt Hans
● Juletræstænding
● Paraboldklubben
● Bordtennis
● Alken.dk
● Fællespladsen
● Trafikgruppen
● Saftpresse og Bryggeri
● Hjertestarter
● Kommunikationsgruppe

○
○ Hjertestarteren og kursus i brug af den, samt 1. hjælp ved

hjertestop blev vendt i forsamling, da dette ikke var blevet til
noget i 2022 - der gøres et forsøg igen i 2023.

○ Trafikgruppen fortalte at den havde fået lovning på 2-i-1 vej på
Emborgvej, men at der nu var usikkerhed og uklarhed fra
kommunens side efter at de to ansatte, som var ansvarlige for
området, begge er stoppet. Ift. cykelstien til Skanderborgvej er der
også en usikkerhed om tidsrammen. På den ene side er budgettet
formindsket, hvilket kan betyde meget lange udsigter - på den
anden side har byrådets kmp-udvalg fortalt, at der er en bred
enighed om i højere grad at prioritere skole-cykelstier, og at vi
dermed kan håbe på en knap så lang ventetid. Gruppen arbejder
videre og holder fortsat møder med både byrådsmedlemmer og
forvaltning.
Der kunne suppleres fra bestyrelsen, at efter henvendelse om
usikkerhed trafiksikkerhed i Alken til kommunen, har de oplyst at
der sættes kampagneskilte ift at passe på bløde trafikanter, og at
byzone skiltenes placering gøres mere tydelige.

○ Julejazz var opstået igen i år, og det var en fin aften, men måske
ikke stor tilstrømning. Gruppen har nedlagt sig selv igen, så der
lige nu ingen tiltag for et arrangement i juledagene.

○ Alken.dk er blevet renoveret og udbygget i år, det er et utroligt flot
stykke arbejde hvor sikkerheden er forbedret, samt det er blevet



en lettere opgave for redaktøren, så selvom nogen af os endnu
har lidt svært ved at finde rundt i den, er ABAF rigtig glade.

○ Legepladsen fik støttepenge til en balancebom for mere end et år
siden, men det har været en meget langsommelig sag med
kommunen, da det viste sig at Alken ikke har nogen brugsaftale
men kommunen for Legepladsen. Denne er nu i hus, så der er håb
for balancebommen snart kan komme op.

Nedslag i enkeltstående  skønne arrangementer for år 22:
● Kursus i vilde oste, vild og fermenteret sanke-mad.
● Foredrag fra Aarhus Universitet stream.
● Informationsmøde om bløde trafikanter med skb. Kommune.
● Forårsmartine

○ Erstatning for den corona-aflyste julejazz
● Kammerkoncert

○ Kammerkoncerten i juni er ved at blive en tradition.
● Roselil på Tour – koncert for børn
● En aften med Johannes Andersen & the Overheads – Dylan koncert.
● Legestue for områdets mindste børn –ugentligt
● Danseforestilling Granhøj: Dans –Stone-Face-Book.
● Juledans for alle

Nye tiltag:
ABAF er inde i en snak om evt. ændringer i byfesten, i forhold til spisning og
sted m.m.

Regnskab for 2022
● Der er et overskud på 5.303 kr. og foreningen har en kapital på 46.353

kr.
● I forhold til betalende medlemmer, er der et stort fald fra 2021 til 2022, da

antal voksne medlemmer er faldet fra 122 til 85 og børn under 25 er
faldet fra 40 til 28. Forklaringen kan være, at der i 2021 blev gjort en stor
indsats for at gøre opmærksom på kontingentindbetaling ifm.
bankskifte. Samme indsats blev ikke gennemført i 2022

● I 2023 får ABAF en god sum penge på ca 14.000 kr fra LiL (Liv i
Landsbyerne) for oprydning på SmukFest 2022, da det procentvis bliver
tildelt efter hvor mange der har bidraget dertil fra hver landsby, og det
giver os mulighed for evt. at investere i noget større.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
● Andreas og Karin var på valg, de blev genvalgt, da ingen andre

opstillede.
Valg af 2 suppleanter:

● Helle og Anna var på valg, de blev genvalgt, da ingen andre opstillede.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

● Claus Madsen og Ole Nielsen er genvalgt, da ingen andre opstillede.

Fastsættelse af kontingent:
● Satserne forbliver uændret:



○ 200 kr for voksne
○ 150 for børn under 25 år

Der vedtages med 100% enighed, at ændre i det vedtagne afsnit fra sidste år, i
forhold til nedsættelses af kontingent til:
“Hvis et medlem af økonomiske årsager ønsker at betale 100 kr i årskontingent,
er det også ok”
Der er ingen indkomne forslag
Evt.

● Der var en snak om hvordan vi kan byde beboerne der vil flytte ind på
Mossø Bakker i løbet af året velkommen. Det kunne være med at tilbyde
kontakt/mentorfamilier fra byen, det kan være at invitere dem til
informationer om byens tilbud via ABAF, det kunne være via Jens Thor at
få sendt mail til dem før de flytter ind. ABAF vil arbejde videre med disse
forslag.

● Der blev nævnt at trafikgruppen jo ikke arbejde med togdriften, og at
ABAF skal være opmærksom på, hvad der sker i forhold til togdrift og
nye linjeføringer fra Århus til Silkeborg.

● ABAF nævnte, at de vil forsøge at søge om penge til ting på legepladsen,
uden at det ændre pladsen. Det kunne være net bag målene, andre
slags fodboldmål, ny belægning hvor der er fliser. Dette blev der nikket ja
til fra forsamlingen, og der kom forslag om også at søge om
udendørsspil til pladsen.


