Protokollat fra ordinær generalforsamling 2020
i Foreningen Allerup gamle Have

Tirsdag 25.02 kl. 19 i Allerup Gamle have
1. Valg af dirigent og referent: Hans Sørensen, DGI blev valgt som dirigent og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at dagsordenen
var i overensstemmelse med kravene i vedtægterne. Der var dog en
bemærkning om, at punktet indkomne forslag manglede ,og at der også burde
have været et budget til info. Begge punkter taget til efterretning af
bestyrelsen. Som referent valgtes Henrik Schmidt.
2. Aflæggelse af beretning: Konstitueret formand, Jeanette Mikkelsen aflagde
beretning. Næstformand, Henrik Schmidt supplerede kort om sagen med den
skæve 1 meter vippe:det sidste ord er ikke sagt i denne sag. Herefter blev
beretningen taget til efterretning.
3. Godkendelse af årsregnskab: revisor Louise Møller Almlund fremlagde
regnskabet, der udviste et underskud på 33.000 kr.
4. Valg af bestyrelse: På valg var Jeanette Mikkelsen, Lars Hansen og Charlotte
Grams, som elle tre blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Jette Kotsis.
Bestyrelsen fik af generalforsamlingen accept på at supplere med endnu et
bestyrelsesmedlem, en ung mand fra Allerup, hvis han er villig til at indtræde i
bestyrelsen. Jimmy holdt en kort tale som gjorde det klart, at det ikke var med
hans gode vilje, at hans sygdom havde tvunget ham væk fra posten som
formand for Allerup Gamle Have. Valg af revisor: på valg var Jørgen Poulsen,
som modtog genvalg. Valg af revisor suppleant : på valg var Hans Henning
Klint, som modtog genvalg
5. Eventuelt: Her var der fra Jakob Kristensen; Højby S & G en stor tak til
bestyrelsen for Allerup gamle have for det store arbejde ,der gøres for at
holde haven rigtigt godt kørende til stor glæde for lokalsamfundet i Højby og
Allerup. Hans Otto Kristensen fastholder trofast at hjælpe med græsslåning,
måske hjulpet af et par andre i et græsslånings lav –det sagde bestyrelsen en
stor tak for. Jeanette takkede Jimmy for hans kæmpe frivillige arbejdsindsats i

Allerup Gamle Have med afskedsgave og blomster. Kaj, som er Allerup Gamle
Haves uundværlige altmuligmand fik en gavekurv som tak for det store
frivillige arbejde. Herefter konstaterede Hans Sørensen, at dagsordenen var
udtømt
Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.15

………………………………………………..
Hans Sørensen, dirigent

…………………………………………………..
Henrik Schmidt, referent

