
 

Dagsorden til generalforsamling den 09.03-2020 

1. Valg af dirigent 

Søren Byskov valgt  

 

Valg af referent og stemmetæller 

Christina Brix. Valgt 

Charlotte Ibsgård. Valgt 

 

Bestyrelsesberetning v. Formand Michael Nielsen 

 

Stigning af medlemmer på 33% -240 betalende husstande. 

Vi har løbeenden sat nye skraldespande op 

Vi har fået en bevillig på ½ mio til lys omkring boldbanen/stisystemet som blev lavet i sommeren 2019.  

Vi har fået lavet 26 huler til flagstænger, vores udfordring er hvem der sætter flag op og tager ned igen 

(vi mangler dog stadig en løsning 

Alslev engpark, byens samlingssted. vi er godt i gang med at få lavet det hyggeligt. 

 

Sant hans og byfest – byfesten går godt, det ser fornuftigt ud, vores overskud går til forskellige ting  

 

Banko- vi lavet 1 stort arrangement som gik rigtig godt og overskuddet var det samme som sidste.  

Regler vedr. afholdes af Banko? Hans Jørgen skal tage det med i banko udvalget og undersøge de nye 

regler ang. Afholdes af Banko. 

 

Juletræstænding. Vi overvejer muligvis at afholde det andet sted (større lokaler) 

 

24/12 julemanden det er et godt arrangement og det bliver vi ved med.  

 

Man ønsker et trinbræt ved forumvej, vi ligger et godt sted i forhold til den offentlig transport. 

 

Vi arbejder stadig med at få et højresvings bane ved forumvej  

 

Kommunen er mere opmærksom på Alslev, vi skal i næste uge have et møde med politikerne i Alslev 

  

Hvad er vores fremtiden, vi vil arbejder med bygningsgrunde, legeplads osv. 

 

Spørgsmål: det er dejligt vores betalende medlemmer vokser. Det er nogle som ikke har modtaget 

husstands omdeling. skal dog ikke sendes rundt så tidligt på året. 

 

Spørgsmål: hvem står for tømningen af dem? det er Hal Leif der skal stå for det. Der har været 

problemer med tømning af skraldespanden ved Dinnes skovpark. Der er informeret om at der er et 

telefonnr. man kan ringe til hvis de mangler at blive tømt. 

 



Spørgsmål. Hjemmesiden. Der er et flotbillede af bestyrelse medlemmerne dog står der ikke et telefonnr. eller 

mailadresse. Det står under kontakt nederste på siden. Grundet er at vi ikke må have det tydeligt på grund af 

persondata lovene. 

 

Der manglende poser i hunde høm høm boksen, sidste år igennem en periode. Der står nr. på boksen hvis der 

mangler poser. 

 

 

• Kassererens regnskabsaflæggelse ved Charlotte Ibsgaard 

o Der er sket en for øgning på kontingentet på 10,000 kr.  

o Vi har brugt et del penge på it potalenen. 

o Vi vil til næste gang få udspecificeret regnskabet mere. 

o Det er træls ikke at have fået regnskabet uddelt til alle. 

o It potalenens indtægt kommer af reklamer. 

o Alslev plakaten har været en succes.    Der er et overskud på 16-17000 kr  

o Regnskabet er godkendt.  

 

                 Regnskabsaflæggelse Alslev aftenskole ved Janni Krusborg 

Deltager betalinger samt udgifter, dog er udgifterne blevet lidt højre grundet skraldespandene er 

sponseret af aftenskolen. Det er et underskud på 13.500 kr. hvilket vil udligne sig næste år. 

Der er ros til Jannie Krusborg, det er et flot stykke arbejde Janni og Anne- Katrine gør med aftenskolen 

  

2. Fastsættelse af kontingent 

Vi har valgt af fastsætte kontingent til nuværende, 150 kr. pr. husstand el. 75 kr. for enlige/pensionister.  

 

3. Valg til bestyrelsen 

-På valg er: Formand Michael Nielsen – Blev genvalgt  

-På valg er: Thomas Fogtmann Sørensen - Blev genvalgt  

-På valg er: Hans Julius Jakobsen – Blev genvalgt  

  

Suppleanter på valg 

 

-Allan Bundesen – (genopstiller ikke) 

-Kurt Nielsen Er valgt  

 

Valg af revisor 

 

-På valg er Susanne Østergaard (genopstiller ikke) 

-Alex Skaaning Jensen – Er valgt 

 

6. Indkommende forslag 

-Udvalget for Dinesen Skovpark stiller forslag om at der udpeget 1. bestyrelsesmedlem fra Alslev borgerforening til 

skovudvalget 

For at få bedre kontakt til borgerne samt bedre kontakt til bestyrelsen  



Hvem er bestyrelsesmedlemmer i Dinnes skovpark? 

Bestyrelse Dinnes vil gerne være mere i kontakt med borgerforeningen, de føler ikke at de bliver 

informeret. 

Der skal vælges en bestyrelse medlem som er i tæt kontakt med Dinnes skovpark. 

Det skal vi vælge på det næst kommende bestyrelsesmøde.   

- Skovudvalget stiller forslag til at Alslev Sogns borgerforening udarbejder en procedure for valg af nye 

medlemmer til skovudvalget 

Dinnes skovpark vil hjælpe borgerforeningen med at lave de vedtægter/ regler, om skovudvalget. 

Skov udvalget og borgerforeningen skal sætte sig sammen og lave det. 

 

-Status på GDPR i Alslev borgerforening. 

Hvordan forholder vi os til person data loven, vi har ikke nogen data liggende om personer, ved betaling 

af kontingent, ved bank overførelser, så er det banken som har datere liggende.  

    

 

-Evaluering på infoskærme i hallen og Brugsen 

Hvordan går det med skærmen, det køre godt, det er et godt tiltag,  

Ved digitale skærme ved indfaldsvejen er det kommunen det bestemmer hvad der skal være. Derfor 

har vi valgt en skærm i Brugsen og Hallen. 

 

-Indskærpelse af copyright på udsendt materiale 

Det bliver sagt at borgerforeningen skal kontakte sogne arkivet, for at få billeder til brug på hjemme 

siden. Eller forsøgte vi at overholde de copyrightregler som der er på området, men det burde blive 

nemmere når vi benytter os af billeder fra sognearkivet.  

 

7. Ny legeplads i Alslev  

 -En kort status pm projektet 

Legepladsen : Vi er i fuld gang med at søge midler til legepladsen , der vises billeder, legeplads på 

merkurvej. Vi har fået mange midler allerede, vi har samlet pt. Ca. 330.000 kr. vi mangler ca. 100.000. 

kr.  

 

8.Alslev udviklingsplan 2017-2021 

Tilbage i 2017 blev der udarbejdet en udviklingsplan for Alslev, denne er ved at rende ud med tiden der 

går. Det betyder at der snart skal udarbejde en ny udviklingsplan / byfornyelsesplan for Alslev så vi er 

med til at sikre at vi kan søge midler os kommunen til den forsatte udvikling.  

Kommunen har bedt Alslev Borgerforening (URVO) om at undersøge muligheden for afholdelse af et 

beboermøde i Alslev i april hvor alle borgere inviteres til åben dialog om fremtiden for Alslev.  

Vi har vokseværk i Alslev, så planen skal revurderes. 



 

9.Alslevaften skole 2020-2021 

Der er et godt samarbejder imellem Anne-Katrine og Janni krusborg.  

Der bliver ikke sprogundervisning pga. manglende undervisere. 

Der har været udfordring med at få støtte til mad for finer mænd, pga. de har været i forsamlingshuset og lave mad. 

Der er dog denne mulighed for at man kalder det en eksamens opgave, så må de gerne lave mad i forsamlingshuset. 

Der afventes svar fra holdet, om dette vil være en mulighed. 

De har allerede nogle nye forslag til arrangement/ hold til næste år.  

10. Eventuelt 

 

Hvordan kører sogne arkivet – regnskabet, skal det fremlægges på generalforsamling,  

Sogne arkivet står pt. Uden arkiv leder. Men når det er valgt, skal det fremlægges på generalforsamling.    

 

Der er forslag om vi skal nedsættes et bosættelsesudvalg? Kommunen har meget interesse for Alslev, vi arbejder i 

borgerforeningen meget at tiltrække nye byggegrunde mm til Alslev så vi kan være med til at sikre vores videre 

udvikling af byen. 

 

Ros og klap til Rune og Allan for det store arbejde de gør i Engparken. 

Arbejdsdag i Dinnes skovpark den 19. marts kl. 9.00. Det må folk gerne komme, det skal laves kælkebakke, rengøring 

jorden, osv. 


