
Allerup, Thorup -kultur og beboerforening  

Referat ordinær generalforsamling torsdag den 20. februar 2020 

kl. 19.30 i Allerup Forsamlingshus.   

  

1. Valg af dirigent og referent  
Lars Hansen valgt til dirigent 

Rasmus Stricker valgt til referent 

 

2. Formandens beretning  
• Arbejdsdag d. 13/4. Stor tilslutning 

• Der er sat markise op på terrasse. Penge søgt i forstadspulje. 

• Der er kommet ny rengøringspersonale. 

• Der er sat Karper og muslinger ud i gadekær for at holde det rent. 

• Sommerfest med 80er tema. Stor tilslutning. Ny sommerfest d. 13. 6 

• Der er kommet ny bogholder.  

• Fredagsbar afholdes fremadrette hver 2. måned.  

• Der sættes nye vinduer i kælderen.  

• Tilflyttere til lokalområdet har fået gavekurv og fribilletter til høstfest og 

Gamle Have.  

• Høstfest var igen en succes.  

• Julearrangement i december i samarbejde med kirken. Bliver gentaget i år. 

• Ny arbejdsdag i år. 

• Der er søgt penge til nyt fyr ved Forstadspuljen, Odense kommune.  

 

3. Regnskab aflægges  

Der er en kasse-difference i kasse på plus 1750,52 kr.  

Birgitte gør opmærksom på at der er Regnskabsteknisk er en ting i forholdt 

til udlejning af lejelighed. Birgitte taler med bogholder om det og kasse-

differencen.  

 

4. Evt. indkomne forslag  

Ingen indkommende forslag. 

Det blev drøftet hvordan man får nye medlemmer. Forslag om mere 

børnevenlig arrangementer.   

 

5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer  

a. Glenn Florczak (genvalgt)  



b. Anders Kingo (genvalgt)  

c. Lars Hansen (genvalg)  

6. Valg af 2 suppleanter 

Niels Skov Nielsen (genvalgt)  

Kristian Jakobsen. (genvalgt) 

 

7. Valg af revisor  
Birgitte (genvalgt) 

Kenneth Lintrup (genvalgt) 

 

8. Eventuelt  

Musik til Høstefest. Liveband kontra DJ: 

- Nogen syntes det var ærgerligt der ikke var Live musik.  

- Kan man tage samme billetpris når det er DJ. 

- Nogen syntes det var behageligt at lydniveauet fra lavere.   

- Gæsterne havde mulighed for at trække sig til den lille sal – ingen 

benyttede sig af muligheden.  

- Bedre mulighed for at tale sammen.  

- Live musik giver stemning.  

- Live musik er dyrt. 

- Barpersonalet fortalte at der var flere på dansegulvet sidste 

Høstefest, hvor der var Live band – dog var der også færre gæster 

i år.  

Allerup Gamle Have har haft en middel sæson. Åbner igen lørdag d. 

16. maj med et Bamses venner kopiband. Man kan købe billetter på 

Gamle Haves hjemmeside og ved indgangen.  

 

  
  

Venlig hilsen  

Bestyrelsen   


