
Referat 

Generalforsamling den 25. januar 2012 

i Allerup – Thorup Beboer og Kulturforening 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Anders Aastrup valgt som dirigent og Kirsten Schougaard valgt som referent. 

 

2. Formandens beretning. 

I det forløbne år er der sket lidt af hvert.  

I foråret fik vi endelig en ny flagstang sat op i By stævnet.  

Ligeledes i foråret havde vi store problemer med kloakvand i forsamlingshusets kælder. Thorup 

Maskinstation var forbi mange gange og rense rørene igennem. Vi har haft en indædt kamp med 

Vandcenter Syd, der nægtede at have ansvaret for kloakledningen. Efter måneders tovtrækkeri 

fik de dog nærlæst papirerne, og de måtte indrømme, at det er Vandcenter Syd, der har ansvaret. 

De havde blot glemt at få tinglyst papirerne, så kloakken figurerede ikke på deres tegninger! Det 

gør den nu... 

Der er dog stadig problemer med grundvand i kælderen, og vi arbejder på, at få lagt dræn i 

jorden. 

I forbindelse med renoveringen kontaktede vi Ugeavisen, da vi gerne ville vise, hvor meget vi 

havde fået ud af pengene fra Forstadspuljen. Ugeavisen lavede en artikel om forsamlingshuset, 

og skrev lidt om, hvordan vi bruger huset til forskellige arrangementer for byens borgere. I 

samme forbindelse efterlyste vi personer, der havde gamle fotos af stedet, og vi blev kontaktet 

af Freddy, som er oldebarn af den gamle tømrer. Han forærede os nogle fotos og fortalte lidt om 

hans slægtninge.  

Vi holdt en sommerfest i juni, hvor vi startede op på Caspers mark med forskellige 

holddiscipliner. Vejret holdt tørt og vi havde nogle hyggelige timer med ATV-ræs, suduko, 

ølstafet og fodbold.  

Om aftenen var der tændt op i den store grill og forsamlingshuset dannede rammen for 

sommerfestens spisning. Vi havde anskaffet en jukebox, som blev brugt til den lyse morgen.  

Efter sommerfesten kom høstfesten. Det var også en god fest med masser af sponsorgaver og et 

godt liveband, som vi forsøger at få igen til dette års høstfest. Så skal vi bare have lært de unge 

mennesker at turde danse lidt, så det ikke kun er ”de gamle”, der er på dansegulvet. 

Et projekt, som har været undervejs længe er vores hjemmeside, som er ved at være på plads. 

Her kan man læse om de forskellige arrangementer som foregår i huset, der er billeder af 

renoveringen og oplysninger om udlejning. Siden hedder www.allerupthorup.dk 

Vi prøvede igen i år med Zumba, men må nok erkende, at det ikke er det store hit. Det er til 

gengæld onsdagsgymnastikken for seniorer! Pia, som er træner og uddannet fysioterapeut, vil 

gerne fortsætte med gymnastik i forsamlingshuset, hvis der er økonomi til det. Hun er rigtig 

glad for, at der er kommet lokale beboere med på holdet. Alle er fortsat velkomne.  

Af andre motionsformer er der fortsat løb om tirsdagen. Løbeholdet er skrumpet ind til en lille 

eliteflok, men også her er alle velkomne. Det er tirsdag klokken 18.30 med start ved Hobbyfisk. 

Vi er startet op med håndarbejdsaftener, som vi har i samarbejde med Allerup Antik. Vi er en 

lille flok, der mødes en gang om måneden med det håndarbejde, som vi arbejder med. Næste 

gang bliver den 28. februar klokken 19.30. Denne aften vil Ulla vise, hvordan man kan flette 

små tasker af fx kaffeposer. Hvis det har interesse, så mød op med en stak kaffeposer! Ellers 

kan man bare tage sit eget håndarbejde med.  

Et andet nyt tiltag er fredagsbaren, som vi har ca. en gang i måneden. Her mødes unge og gamle 

over en øl –eller to, og snakken går over bardisken. Det er rigtig hyggeligt, og ofte lukker baren 



først sent om aftenen. Der kan spilles dart, kort og rafles, hvis man synes det er for kedeligt kun 

at drikke øl! 

Vi har stadig vores fællesspisninger, men det har været lidt kaotisk i år med skiftende datoer og 

aflysninger. I næste sæson vil vi nok lave færre fællesspisninger, da der spores en hvis 

afmatning.  

Vi har dog stadig et par gange tilbage, og vi har en ølsmagning i april, hvor vi får besøg af 

Refsvindinge Bryghus. De vil give smagsprøver på deres øl og fortælle bryghusets historie.  

 

Nye projekter for fremtiden: Vi vil søge penge til mere lydisolering af loftet, så lyden forbedres, 

vi skal have penge til en opvaskemaskine, og så skal lejligheden på 1. salen snart renoveres. Der 

er altså stadig ting at gøre, og mål der skal nås. 

Vi er stadig åbne for ideer og forslag fra beboerne. 

 

Formandens beretning vedtaget. 

 

3. Regnskab aflægges. 

Årsregnskabet udleveret til de fremmødte. 

Årets resultat i 2011 var på 23.552 kr. Udlejning af forsamlingshuset er steget – til trods for 

ombygningen først på året. 

Regnskabet godkendt. 

 

4. Indkomme forslag 

Bortfalder – ingen forslag stillet. 

 

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Maria Smed Jessen, Jess Kolmos, Anders Aastrup og Kirsten Schougaard genvalgt.  

 

6. Valg af suppleanter. 

Erik Jensen, Karsten Hansen, Kristian Jacobsen og Hono Jørgensen blev valgt 

 

7. Valg af revisorer 

Birgit Uller og Kristian Kotsis blev valgt. 

 

8. Eventuelt 

a. Forslag om køb af projektor. Bestyrelsen vil undersøge dette.  

b. Koordinering af aktiviteterne efterlyses. Dette løser dog sig selv når foreningens 

hjemmeside kommer op at stå. 

 

 

 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. 

 


