
                                                                                                                                

 

  
 

 

Referat fra ordinær generalforsamling 2018 i Foreningen Allerup gamle Have 
 

mandag d. 12. marts 2018 kl. 19.00 i Brobæklunden 35 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
Hans Sørensen blev valgt som dirigent og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt 
indvarslet og at dagsordenen er i overensstemmelse med kravene i vedtægterne. 
Som referent valgtes Lars Krumholt.  
Der mødte 17 medlemmer 
Dirigenten gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 
 

2. Aflæggelse af beretning 
Formand Jimmy Andersen aflagde beretning: 
 
Sæson 2017 sjældent dårlig sommer. 

Administrativt har cafe hus udvalget mest ved Jeanette skaffet penge ved fonde efter ihærdige ansøgninger. 

Dags dato er der i foreningen 31 medlemmer: 4 foreninger og 27 individuelle. Vi har 19, der har meldt sig 

som hjælpere, og i alt 92 modtager nyhedsbrevet. 

Vi har i den forløbne sæson afholdt 10 bestyrelses møder og til trods for at Lars K. desværre er blevet 

sygdomsramt har vi gennemført disse på nogle af dem på skype. 

Vi har ikke haft mange gæster som er kommet på grund af det gode vejr, til gengæld har vi haft besøg af en 

masse skoleklasser fra flere forskellige skoler, både i nærområdet men også fra skoler der har ligget et 

stykke vej fra Allerup Gamle have, dette er den eneste grund til at vi har haft omkring 2.000 badende og så 

det at vi har skrevet rundt til flere skoler i området og fremadrettet vil skrive til samtlige skoler i området. 

Da alle disse har rost vores nye indretning af bassinet, med vinyl indpakning. 

Bydelspuljen ser ud til at have tildelt os 500.000 kr. i 2018 til energiforbedring. Der afventes godkendelse i 

økonomiudvalget. 

Denne nye vinyl har så også gjort at vi i 2017 kun har brugt ½ så meget vand totalt som året før, så vi må 

håbe at vi kan energi renovere endnu mere i fremtiden.  

Desværre har vi haft en del problemer med vand i laden og det var ikke den vi har sparet på, ej heller den 

vi kunne bruge til noget, dette skyldes at grundvandet står ekstremt højt, dette har vi så prøvet at løse og det 

ser ud som om at det endelig lykkedes, at finde en løsning, ved at installere 2 brønde indvendig i huset, 

hullerne lavet med gammeldags hammer og mejsel af Kaj & Formanden, derefter installere en dykpumpe 

med afløb ud i en af de gamle brønde som ikke er blevet fjernet. 

Vi har også repareret flere tagplader så vandet ikke løber direkte ind. 



                                                                                                                                

 

  
 

Der har været problemer med bjørneklo, og det er vanskeligt at udrydde. 

Alligevel har dette givet et underskud på årets regnskab, dette skyldes helt klart vejret, men også at Odense 

Kommune nu har gjort entre i de andre friluftsbade permanent gratis, ligesom det var i 2017. 

DERFOR VILLE DET VÆRE FAIR HVIS MAN I KOMMUNEN GAV DE SAMME FORHOLD 

TIL OS ALLE SAMMEN ?? HVILKET VILLE MEDFØRE ET TILSKUD TIL ALLERUP GAMLE 

HAVE PÅ yderligere 100 – 150.000 KR.  

Men alt dette koster penge, så vi kan vedligeholde og udvikle haven, så vores tilbud bliver endnu mere 

tiltalende, derfor husk at overtale din nabo til at melde sig ind i vores forening man kan læse på 

hjemmesiden hvordan, så vi kan få mere økonomi og dermed få flere af vores ønsker opfyldt. 

Skulle du være et firma kan du blive sponsor blandt andet som væg sponsor på vores gule lade for kun kr. 

4.000,00 får man 80 x 200 cm. Reklame på skilt som man selvfølgelig selv leverer. 

Eller kunne man tænke sig at være sponsor ved f.eks. at udføre et stykke arbejde i haven eller levere 

blomster, buske eller måske endda frugttræer? 

Skulle man ønske endnu mere kan dette aftales med formand Jimmy Andersen på Tlf. 23 30 98 88 

Hvis alle vores gæster samtidig blev en del af vores noget for noget koncepter som vi kører i fællesskab 

med OK Benzin & Energi Fyn hvor man kan støtte Allerup og samtidig få rabat på deres produkter. Og 

selvfølgelig ikke hvis du i forvejen støtter en anden lokal forening da vi ikke skal være uvenner og 

konkurrenter med vores samarbejdspartnere.  

Kaj har som en af de mange ting han har lavet i denne sæson fået repareret vores håndboldmål så nu kan 

vi spille igen. 

Vi har i årets løb haft 2 praktikanter i en periode af 13 uger og dette har hjulpet meget på den daglige drift i 

selve haven. Og som noget nyt har vi haft ansat Pedro som kombineret livredder og havemand. 

Vi har også arbejdet hårdt på at få gjort klar og spredt perlesten ud på vores kørearealer, men mangler 

ganske lidt. 

Så har vi haft vores telt sendt til syerske og glæder os til at sætte det op i april, så vi kan få nogle tilfredse 

lejere. 

Vi har haft mange arrangementer i teltet og cafeen hvor folk har lejet sig ind, men vi kunne sagtens have 

dobbelt så mange, der har desværre i år kun været 2 Jazz koncerter men da disse på grund af besøgstal 

ikke har kunnet løbe rundt vil vi overveje om dette er fremtiden fremover, vi har også haft en miniudgave 

af et veteranbil træf og hunde konkurrence desværre med ikke så mange hunde i første omgang, men også 

de ønsker at komme igen hvilket vi glæder os til. Håber det kan udvikles til noget større i fremtiden. og 

tænker i nye baner såsom minigolf turnering og andre tiltag. Måske områdets største loppemarked? 

Dette skulle gerne blive nemmere når nu vi har fået lavet vores nye hjemmeside, tak til Lars H, Lars K og 

Jeanette.  

Tak til Sparekassen Fyn som har givet støtte til at vi kunne få udviklet et forslag til en haveplan fra en 

havearkitekt. 

Yderligere sørgede Henrik & Jimmy for at vi fik sponsoreret flere tons stenmel som vi skal have lagt under 



                                                                                                                                

 

  
minigolf banen så det bliver nemmere at slå græs fremover, samt nedslaget i prisen på de perlesten som vi 

med hjælp fra Lars H, Jeanette, Johs, Kaj og formanden fik gjort klar til at sprede, ved at fjerne flere 

trailerfulde blade, så Thomas far kunne sprede stenene ud på alle køre og holde fladerne. 

Desværre fik vi ikke gang i vores svømmeskole, men håber det bliver et punkt i fremtiden. 

Ligesom vores idrætsskole i uge 31 meget gerne skulle blive til noget mere i 2018. 

Mange tak til de frivillige, men jeg regner da med at vi vokser støt i de kommende år og vores faste stab 

plus, dem som altid står til rådighed når vi har brug for jer. Der er også her plads til mange flere hænder. 

Og mange tak til bestyrelsen for det store arbejde der bliver lagt i dagligdagen, husk vi kan blive meget 

bedre og det er nemmest ved samarbejde. 

En ekstra stor tak skal lyde til vores afgående bestyrelsesmedlemmer Lars Krumholt & Johs Videsen som 

af forskellige årsager desværre ikke ønsker at være en del af bestyrelsen længere, samtidig tak til vores 

revisor Henning som ikke kan finde tid til at varetage jobbet i fremtiden. Særlig tak til Kaj for alle de timer, 

han har lagt i haven. 

Efter aflæggelse af beretningen var der debat: 
 
Jeanette Mikkelsen: Økonomi: driften i de andre friluftsbade får vel alle udgifter dækket af Odense 
kommune i forvejen?  
Jimmy Andersen: det er rigtigt, at kommunen dækker alle udgifter. Vi burde have yderligere 100-
150.000 i tilskud. 
Henrik Schmidt: er ked af vandet i laden. Er der tidligere erfaringer? 
Flere svar: ja, det er et kendt problem. Det er for høj grundvandstand. 
Jimmy Andersen: afdækning af rør er af cement/beton, og den trænger til reparation. 
Lars Hansen: der skal anlægges et omfangsdræn og en automatisk afpumpning. 
Jacob Kristensen: Hvad har vi fået penge til? 
Henrik Schmidt: energiforbedring: udskiftning af oliefyr og alle rør samt forbedring af badeforhold. 
Lars Kristensen: hvad med opbevaring af benzin? Kan I få en tank eller pumpe fra oliefirmaet? 
Jimmy Andersen: OK vil ikke 
Lars Kristensen: Prøv Oles olie i Ringe. 
Henrik Schmidt: 13 ugers praktikanter. Bliver deres ansættelse forlænget? 
Jimmy Andersen: som regel, hvis de ikke opnår ansættelse et alle andet sted. 
Jimmy Andersen: Sidste år var vi ramt af tyverier. I år har der ikke været noget. 
 
Beretningen blev taget til efterretning 
 

3. Godkendelse af årsregnskab 
Lars Hansen fremlagde regnskabet, der udviste et underskud på 37.000 kr. 
Der mangler salg af badebilletter, og personaleudgifterne har været større. 
 
Der blev ikke stillet spørgsmål. 
 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 



                                                                                                                                

 

  
 

4. Orientering om budget 
Johs. Videsen fremlagde budgettet, der blev taget til efterretning. 
 
 

5. Vedtægtsændringer 
Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af vedtægter. (Bilag) 
Lars Krumholt fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne. Ændringen gør, at 
generalforsamlingen hvert år fastlægger, hvor stor bestyrelsen skal være: 5-7 medlemmer. Bestyrelsen 
forventer selv at kunne komme med en indstilling. 
 
Jakob Kristensen har den generelle holdning, at generalforsamlingen bør vælge formand og kasserer. 
Jimmy Andersen: Bestyrelsen har drøftet, men har altså besluttet at konstituere sig selv. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

6. Valg af bestyrelse  
Hvis vedtægterne ændres under 5 forsætter generalforsamlings valg således: 

• Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer: 5 - 7 medlemmer 

• Fastlæggelse af valgperioder 

• Opstilling af kandidater og valg 

 
Da vedtægterne er ændret besluttede generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, at 
bestyrelsen skal have 6 medlemmer. 
 
Til bestyrelsen blev foreslået Jeanette Mikkelsen, Søren Møller Hansen og Bjarne Frimann, der alle blev 
valgt for 2 år. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
På valg som revisor er Hans Henning Klint (medlem af Højby S.&G.). Hans Henning Klint modtager ikke 
genvalg. 
Jørgen Poulsen foreslået som revisor. Jørgen Poulsen valgt 
 
På valg som revisorsuppleant er Jørgen Poulsen, der er villig til at modtage genvalg. 
Som revisorsuppleant blev Hans Henning Klint foreslået. Hans Henning Klint blev valgt. 
 

7. Eventuelt 
Jakob Kristensen: bestyrelsen må gerne markedsføre Allerup gamle Have noget mere. Fremførte også 

at vi skal have projekter klar til at bydelspuljen. Vi har et godt ry lige ny. 

Jimmy Andersen: Sct, Hans var f.eks. meget godt besøgt, men der mangler selvfølgelig noget. Hvad vi 

skal søge til november? Vi har flere punkter, der trænger sig på. 

Tove Larsen: Vi skal have en ordentlig kiosk. Det vi har lavet i sommer var ikke særlig godt. 

Jeanette Mikkelsen: Det er relevant at høre, hvad andre synes at der skal laves i haven. 



                                                                                                                                

 

  
Jakob Kristensen: Det er ikke os der skal styre, hvad der skal ske, men vi må gerne komme med ideer. 

Jeanette Mikkelsen. Der var et opslag i FaceBook. En mor søgte et overdækket udendørsområde, hvor 

man kan spise sin frokost. Huset: vi er gået til at søge flere fonde om mindre beløb, men forhåbentlig 

kommer der mange donationer. 

Henrik Schmidt: huset er blevet forsømt i lang tid, bl.a. er der malet med plastikmaling o.lign. 

Kommunens holdning er, at vi bør rive det ned. Vi skal blive ved at søge det renoveret stepvis. 

Jeanette Mikkelsen: kontakt til et bindingsværks hus der skulle nedrives. Her kan vi npk får noget 

egetræstømmer. 

Lars Krumholt: Haveplanen, projekter, kiosk mm 

Lars Hansen: Vi vil meget gerne have et lavt-vandsbassin af hensyn til familierne, men det er rasende 

dyrt. 

Jimmy Andersen: ideen om en kiosk ved indgangen er god, men dyr, og der er mange andre ting, der 

skal fremmes først. 

Jeanette Mikkelsen: cafébygningen er en del af havens sjæl, så den bør bevares. Hvor bliver ellers 

køkkenet af? 

Lars Kristensen: forslag til donatorer: Gyldensteen? 

Jimmy Andersen: erfaringerne fra andre er, at det er vanskeligt. 

Hans Sørensen: Svømmeskole aktivitet: så skal bestyrelsen ikke vente længe. Dagsordenen er udtømt. 

Tak for god ro og orden 

 

Jimmy Andersen: Tak til Hans for en god løsning af dirigentopgaven. 

Tak til Johs. Videsen og Lars Krumholt der fik overrakt en vingave. 

Tak til Hans Henning for at have løst revisoropgaven og tak til Kaj for en stor indsats. 

 

 

Generalforsamlingen hævet kl. 20.35 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Hans Sørensen, dirigent 

 

 

 

        ………………………………………………………………………. 

        Lars Krumholt, referent 


