
Referat af Allingåbro Borgerforenings generalforsamling d 23-2-2016 
 
Over 30 fremmødte på Allingåbro hotel. 
 
Formanden Benno Blæsild bød velkommen og gik videre til dagsordenen. 
 
Punkt 1.  Kim Bjerg blev valgt til dirigent, og fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet. 
Punkt 2.  John Nielsen blev valgt til referent. 
Punkt 3.  Benno Blæsild aflagde formandsberetningen som blev godkendt 
Punkt 4.  Kasserer John Nielsen aflagde regnskab for 2015 som blev godkendt. 
Punkt 5.  Farsøhts Legat’s bestyrelsesformand Lilian K. Nielsen redegjorde for legatets sammenlægning med  
                 A.P. Andersens legat, og den efterfølgende nedlæggelse af begge legater, som var sket med Civil- 
                 styrelsens godkendelse.  I alt ca 281.000 overgår til Farsøhts hus ledelsen. Herefter vil der ikke  
                 være nogen bestyrelse for legaterne. 
Punkt 6.  Fastsættelse for kontingent pr husstand forblev uændret 150 kr. 
                 Fastsættelse af erhvervskontingent blev efter bestyrelsens henvisning sat til 1500 kr pr cvr. 
Punkt 7.   Ingen indkomne forslag. 
Punkt 8.   Valg til bestyrelsen.  
                  På valg var Niels Nielsen- Gunver Kold Jensen- Benno Blæsild- John Nielsen. 
                  Benno Blæsild- John Nielsen –Susanne Salling- Poul Hovgaard blev valgt. 
                  Søren Bang- Ulrich Bach- Rasmus Højgaard var ikke på valg. 
Punkt 9.   Valg af suppleanter. 
                  Kirsten Arnfeldt ( gælder for 2 år) og Lilian Friis Hansen ( gælder 1 år ) blev valgt. 
Punkt 10. Valg af revisor. 
                  Christian Nielsen blev genvalgt, og Arne Esbensen var ikke på valg. 
Punkt 11. Valg af revisorsuppleant 
                  Kristen Græsborg ( valgt i 2015)var ikke på valg 
Punkt 12. Eventuelt. 
                  En vejledende afstemning tilkendegav stort ønske om køb af Hovedgaden 4D på grundlag af  
                  Byens Butik’s overskud og foreningens fremtidige råderet over arealet. Her kan Elrofonden måske 
                  bidrag med tilskud  
                  Der blev nævnt 140 års jubilæum for Allingåbro by ( 28-8-1876) samt brug af T.H. Larsens navn i 
                  forbindelse med navngivelse af eventuelt projekt ved åen. 
                  Allingåbro Hotel afholder i forbindelse med afslutning på sommerkroen en jubilæum vedrørende      
                  hotellets 140 års jubilæum.  
                  Herefter takkede dirgenten for god ro og orden, og forsamlingen blev efterfølgende beværtet  
                  med kaffe og brød. 
 
                  Således forstået    Dirigent 
                  John Malthøj Nielsen   Kim Bjerg 
   
  


