Fællesspis, saunavisioner og sober debat prægede årets
generalforsamling
Af Kim H. Skaarup, Formand for Laven Belurerlaug

Der var inviteret til fællesspis, fine forslag og sober debat, da
Borgerforeningen onsdag aften holdt hof for herredets hedninge
og andet godtfolk med interesse for byens ve og vel og
aktiviteter, som gør det bare en anelse mere hyggeligt at vokse
op i, her godt to kilometers travetur fra Alling Beboerhus, hvor
seancen fandt sted.
Og den havde i første omgang mere end hver tiende i byen
fundet frem til, med forventning om lidt godt til smagsløgene
gennem en to-retters menu, overdådigt tilberedt af Kaj, Sanne og Lise, plus håndlangerne Niels-Bo,
Daniel og Hans, som ifølge indtil flere af de 44 spisende, hellere end gerne må gentage succesen næste år.
Det samme vil de vel rundt regnet 60 personager, der var troppet op til selve generalforsamlingen sikkert
også sige efter formandens beretning for året der gik, hvor Hans blandt andet fremhævede de mange
velbesøgte arrangementer som, nytårskuren, fastelavn, søsamlingsdag, Sankt Hans, sommerfest og
æblepressedag.
De sunde frugter kunne de søstærke sikkert godt nyde et par
stykker af, efter en tur på deres paddle-boards, som foreningen i
sommer fik et par stykker mere af, takket være en prima
ansøgning, af vist nok Anne, til Kvickly, der kvitterede med
16.000 kroner for ihærdigheden, til de usikre brædder.
Der var også godt nyt om hjemmesiden, som Hans også
involverer sig i. Ja faktisk så meget, at han har revideret den
markant, så den og arrangementerne fremstår endnu mere
attraktive – lidt lige som nærværende forening, der kan notere sig
en fremgang på fire husstande til 124 ud af cirka 200.
Nogle af dem er sikkert brugere af kajakstativerne, som var første punkt efter formandens beretning. De
kommende løjer blev som vanligt styret med lune og overblik af Asbjørn, da der skulle debatteres for og
imod et forslag om et depositum på 250 inflationsramte kroner til minusrente, for benyttelse af de fine
nye trækonstruktioner.
Målet var at eliminere bolværksmatroserne til fordel for
vandhundene, da der efterhånden var rift om pladserne. Efter
længere debat, blev forsamlingen dog enige om at give
bestyrelsen mandat til at arbejde videre med fokus på en årlig
leje i niveauet 200 kroner årligt.
Der var større beløb på spil da Kaj introducerede forsamlingen
for nyligt stiftede Laven Sauna. Foreningen er selvstændig, og
satser på at opstille en færdigbygget sauna på en privat matrikel i
nærheden af Søpladsen og med en budgetramme omkring de
80.000,- der gerne skal komme i større eller mindre grad fra en
eller flere fonde.
For at få større gennemslagskraft, ønskede saunaentusiasterne at blive lagt under Borgerforeningen, hvad
der også gør det nemmere i dialogen med kommuner og andre der skal involveres i projektet.
Argumenterne føg i munter tone, og enden på det hele
blev et kompromis i første omgang, hvor
Borgerforeningen anbefaler Laven Sauna ved de
kommende ansøgninger om dette og hint.
Og så var det blot at glæde sig over yderligere
opbakning til arbejdet hos El Junta, da der nærmest var
kamp om at deltage i bestyrelsesarbejdet. Efter en
mindre infight kunne Daniel og Sara sætte sig på
tronen i inderkredsen, efter velfortjent abdicering af
Gert og Christine, mens nyligt tilflyttede Lykke, og ja
Gert, som pludselig fik hjemve, blev de nye
suppleanter, så ikke et øje var tørt.

