
 
Lime Beboerforening 

Bestyrelsens beretning for 2017 
 
Periode: 20.2.2017 til 26.2.2018  
 
 
Ved sidste års generalforsamling valgte Brian at træde ud af bestyrelsen efter nogle gode år 
med aktivt bestyrelsesarbejde, tak for indsatsen. Brian har i den grad været med til at få 
bestyrelsesarbejdet digitaliseret, så vi i dag har et godt dokumentations og 
informationssystem. 
 
Erik Skou Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen og på første møde efter generalforsamlingen 
blev bestyrelsen konstitueret på følgende måde. 
 
Formand – Birthe Andersen, Hovedgaden 22 

Kasserer – Charlotte Hansen, Den gamle Brugs, Majsvænget 

Sekretær – Carsten Bloch, Hovedgaden 16 

Sille Thejl Hoeher - Lynghøjvej ? 
Erik Skou Pedersen -  
Ronni Warming - Kløvervangen 12 
Søren Samuelsen - Øksenhøjvej 19 
 
Arrangementer 
I 2017 er der traditionen tro afholdt herrefrokost med flæsk og snaps, Sankt Hans med bål, 
burgere og ristede pølser, samt julebanko med glögg og æbleskiver.  
 
På kulturfronten, inviterede beboerforeningen på foredrag med Fabian Petersen, som 
fortalte om processen med at vende tilbage til livet efter et voldsomt overfald. Marie Frank 
leverede lækker lyd og god stemning til årets Liv i Forsamlingshusene arrangement.  
Jette har endnu engang lavet lækker mad til fællesspisning Mortens aften, hvor rigtig mange 
mødte op med godt humør og god appetit.  
 
Projekter 
2017 har primært været de mindre projekters år, med bl.a. indkøb af projektor og lærred til 
den store sal.  

 

Udlejning 

De fleste tirsdag aftener har der endnu en sæson strømmet musik og lyden af glade Line 

dansende mennesker ud af huset. Dejligt at huset fortsat bliver brugt regelmæssigt og det 

hjælper også godt på budgettet. Hver anden torsdag er lille sal fyldt af mere stille og 

koncentrerede kortspillere, som ligeledes bidrager pænt til budgettet. 
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Regnskab 

Detaljer fremgår af beboerforeningens regnskab, bilag 1.  
  

Indtægter excl moms Udgifter excl moms 

Kontingent 14.864,00 Energimidt(el og internet) 21.931,64 

Udlejning 58.673,36 Rep og vedligehold 1.712,77 

Fester /arrangem. 30.478,32 Vand + Kloak 4.858,87 

Præmiewhist 8.661,60 Investeringer/fornyelse 14.761,15 

Fondsmidler m.m 15.000,00 Fester/arrangem/Whist 25.531,90 

Tilskud Kommune 10.000,00 Husets drift 18.167,17 

Flag Alle 640,00 Forsikringer+Kontingent 12.352,49 

Indtægter i alt 138.317,28 Udgifter ialt 99.315,99 

 

Overskud kr 39.001,29  

Egenkapital  

Egenkapital pr. 31.12 foregående år  603.512,00 

Plus overskud drift 39.001,29 

Egenkapital pr 31.12.2016 642.513,00 

  
Vision for de kommende år 
I 2018 forventes følgende projekter at blive gennemført 

● Nyt tag v2 (forventes gennemført i september 2018) 
I 2018 arbejdes videre med at skaffe penge til  

● Renovering af herretoilet 
● Renovering af forgang 
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